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Περίληψη 

 

               Η καινοτομία και η αλλαγή αποτελούν δύο στοιχεία που δημιουργούν νέα δεδομένα και 

νέες προσδοκίες στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πεδίο, αποσκοπώντας στην αναθεώρηση και 

ανασύνθεση του εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικής σημασίας τίθεται η 

ποιότητα της σχολικής ηγεσίας καθώς αποτελεί παράγοντα κλειδί για την επιτυχή έκβαση της 

αλλαγής. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία των καινοτομιών στη σύγχρονη 

εκπαίδευση, προσεγγίζοντας το Ελληνικό Δημόσιο και Ιδιωτικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν οι αντιλήψεις διευθυντών σχετικά με τις υφιστάμενες καινοτομίες, το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο σχεδιάζονται καθώς και οι δυσκολίες που τίθενται κατά την εφαρμογή τους. Για την 

υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα και ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων υιοθετήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μετά από 

18 συνεντεύξεις (10 διευθυντών/υποδιευθυντών Δημόσιας εκπαίδευσης και 8 Ιδιωτικής 

εκπαίδευσης), με τη μέθοδο της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας. Οι απόψεις των συμμετεχόντων 

συγκλίνουν με τις διαπιστώσεις των μελετών που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές πεδίο, προβάλλοντας 

ως ευοίωνες αλλά και απαραίτητες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Από την επεξεργασία των 

δεδομένων, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αλλαγών προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή 

καινοτομιών σε πρακτικό επίπεδο. Πιο σημαντικές όμως, οφείλουν να είναι οι αλλαγές σε επίπεδο 

στάσεων και αντιλήψεων όσων μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως των εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι εμφανίζουν τον μεγαλύτερο δισταγμό στην εφαρμογή κάθε νέας προσπάθειας. Ενδιαφέρον 

επίσης, παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν στις διαφορές της Δημόσιας και Ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, με την δεύτερη να εμφανίζεται πιο αποτελεσματική ως προς την εφαρμογή 

καινοτομιών κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας και αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων έναντι 

των δημόσιων σχολείων, τα οποία εναπόκεινται στην αυστηρά συγκεντρωτική και γραφειοκρατική 

δόμηση που επιβάλλει το αρμόδιο Υπουργείο.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Καινοτομία, Αλλαγή, Εκπαιδευτικός ηγέτης, Δημόσιο και Ιδιωτικό σχολείο, 

Σύγχρονο σχολείο. 
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Abstract 

 

               Innovation and change are two elements that create new data and new expectations in the 

contemporary educational field, aiming to revise and reconstitute the educational work. In this 

context, the quality of school leadership is also crucial as a key factor in the successful outcome of 

change. The present study attempts to highlight the importance of innovations in modern education 

by studying the Greek Public and Private school. More specifically, the managers' perceptions of 

existing innovations, the context in which they are designed and the difficulties of their 

implementation were studied. Qualitative research was carried out to study the subject, and a semi- 

structured interview was adopted as a data collection tool. Data were analyzed after 18 interviews 

(10 directors / deputy directors of Public Education and 8 Private Education) using the Grounded 

Theory method. Results show the need for changes to facilitate the introduction of innovations at a 

practical level. More important, however, are the changes in attitudes and perceptions of those 

involved in the educational process, but especially of teachers, who show the greatest reluctance to 

implement any new practice. Also of interest are findings on the differences between Public and 

Private education, with the latter appearing more effective in implementing innovations mainly due 

to greater flexibility and autonomy in decision making compared to public schools, which are subject 

to the strictly centralized and bureaucratic structure imposed by the Ministry of Education. 

 

 

 

 

 

Keywords: Innovation, Change, Educational leader, Public and Private school, Modern school. 
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Εισαγωγή 

 

 Είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια 

πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τα δεδομένα και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα απαιτούν ένα 

σχολείο ανοιχτό και έτοιμο απέναντι στις αλλαγές και στο αβέβαιο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι καινοτομίες αναγνωρίζονται διεθνώς ως ένα από τα βασικότερα εργαλεία 

ανάπτυξης και διασφάλισης της ποιότητας αλλά και της εξέλιξης του εκπαιδευτικού πεδίου σε όλα 

τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η έννοια της καινοτομίας από τη φύση της παρουσιάζει 

θετικό πρόσημο. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια που ταυτίζεται με καθετί νέο και 

διαφορετικό, πίσω από την οποία κρύβεται η αναγκαιότητα για πραγματικές και ουσιαστικές 

αλλαγές. Ιδιαίτερα η εκπαίδευση, λόγω του πολυδιάστατου ρόλου της αλλά και των ιδιαιτεροτήτων 

που παρουσιάζει, οφείλει να ενσωματώνει και να θέτει την καινοτομία στο επίκεντρο των αλλαγών 

στοχεύοντας σε μια ολιστική ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το θέμα είναι κατά πόσο 

μπορεί να εφαρμοστεί και να επηρεάσει και την ελληνική εκπαίδευση. 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί πεδίο διχογνωμιών και έντονων συζητήσεων 

σχετικά με την διάρθρωση και την πολιτική που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για 

απουσία σταθερής και ενιαίας εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγησής, με τη βάση του 

συστήματος να οργανώνεται μόνο σε νόμους και εγκυκλίους, χωρίς δυνατότητα αυτενέργειας και 

απόφασης από μέρους των διευθυντών. Ουσιαστικά, το ελληνικό σχολείο πρέπει να στοχεύσει σε 

μια αναδόμηση του υπάρχοντος συστήματος υπό όρους αυτονομίας και αποκέντρωσης προκειμένου 

να αλλάξει ριζικά και να δεχτεί ομαλά την καινοτομία στους κόλπους του (Βότση, 2016). Πολλοί 

μελετητές του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης τείνουν να χαρακτηρίζουν τη γραφειοκρατική 

οργάνωση αναποτελεσματική και ακατάλληλη για την εφαρμογή καινοτομιών (Κατσαρός, 2008).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αμφισβήτησης που επικρατεί γύρω από την ελληνικό συγκεντρωτικό 

σύστημα, εντείνονται οι προκλήσεις για να βρεθούν τα στοιχεία εκείνα που θα προωθήσουν την 

αλλαγή και την καινοτομία στο ελληνικό σχολείο.  

 Στη σύγχρονη εκπαιδευτική συζήτηση τίθεται τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος και η 

σημασία του εκπαιδευτικού ηγέτη ως καταλυτικότερου παράγοντα αλλαγής και αναδιάρθρωσης του 

σχολικού γίγνεσθαι. Ο ρόλος και το έργο του καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την 

αποτυχία της καινοτομίας. Οι καινοτομίες απαιτούν ηγέτες οι οποίοι πρέπει να επιδιώκουν την 

αλλαγή, να προσαρμόζουν το στυλ ηγεσίας τους ανάλογα με το πλαίσιο και τη φύση της μονάδας 

που προΐστανται, ενώ παράλληλα πρέπει να διαθέτουν εκείνες τις δεξιότητες και συμπεριφορές που 



12 
 

χρειάζονται για την προώθηση της αλλαγής (Hunter, Thoroughgood, Myer & Ligon, 2011). Έρευνες 

στο εξωτερικό έχουν δείξει ότι διευθυντές που υιοθετούν αυτή τη στάση, συμβάλλουν στην επιτυχή 

εφαρμογή της καινοτομίας, επιφέροντας ουσιαστικές αλλαγές στη σχολική τους μονάδα 

(Heißenberger, 2016). Η ικανότητα, η αποφασιστικότητα καθώς και η προθυμία συμμετοχής στις 

καινοτομίες έχουν γίνει σύγχρονες επιταγές για τη θέση των εκπαιδευτικών ηγετών.  

  Έχοντας υπόψη, την υψηλή αξία που θα έπρεπε να έχει η καινοτομία για το σχολείο και τα 

μέλη του και γνωρίζοντας ότι ορισμένες από τις συνιστώσες των καινοτομιών συναντώνται ήδη σε 

ελληνικά σχολεία, έστω και αποσπασματικά, γεννήθηκε ένα πολύ βασικό ερώτημα: γιατί οι 

καινοτομίες να μην εφαρμόζονται συστηματικά στα ελληνικά σχολεία; Ο πρώτος αυτός 

συλλογισμός οδήγησε σε ένα δεύτερο, κατά τον οποίο σκεφτόμαστε ότι για να προβούμε σε αλλαγές 

θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε την κατάσταση κι έπειτα να προχωρήσουμε στις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να επέλθει επιτυχώς και ομαλά η όποια αλλαγή. Επομένως, αναλογιζόμαστε: σε τι 

κατάσταση βρίσκονται σήμερα τα ελληνικά σχολεία ώστε να δεχτούν και να υιοθετήσουν ως 

συστατικό μέρος τους την καινοτομία;  

 Η επισκόπηση της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας εστιάζει κυρίως σε μελέτες περίπτωσης 

καινοτόμων δράσεων με ιδιαίτερη αναφορά στις Τ.Π.Ε., αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την 

εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών, στατιστικά δεδομένα και ζητήματα επιμόρφωσης. 

Παράλληλα, ενώ στη διεθνή έρευνα η ηγεσία αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την 

εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών, στην Ελλάδα μόνο πολύ πρόσφατα το ενδιαφέρον των 

ερευνητών στράφηκε προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρίως όσον αφορά στο ρόλο του σχολικού 

διευθυντή στην υλοποίηση τους (Αθανασούλα - Ρέππα, 2012). Έτσι, προέκυψε ο προβληματισμός 

της παρούσας εργασίας, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι καινοτομίες ως 

εκφάνσεις αλλαγής όσο και για το βαθμό επίδρασης της διοίκησης στη διάχυση και εδραίωση αυτών 

των αλλαγών. 

 Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σημασία των καινοτομιών στη σύγχρονη 

εκπαίδευση, μελετώντας την υφιστάμενη ελληνική κατάσταση. Ειδικότερα, οι επιμέρους 

ερευνητικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι: α) να μελετηθεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών ηγετών 

απέναντι στη διάχυση της καινοτομίας, β) να παρουσιαστούν οι απόψεις τους για την υφιστάμενη 

καινοτομία και τα προγράμματα που εφαρμόζονται καθώς και γ) να φέρει στο ερευνητικό προσκήνιο 

το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εδράζονται οι αλλαγές. Στο σύνολό της η ερευνητική 

προσπάθεια, επιδιώκει να εξάγει συμπεράσματα και να θέσει προτάσεις που θα συμβάλουν στην 

οικοδόμηση ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ικανού να αντιμετωπίσει τις αλλαγές 

του μέλλοντος. Ουσιαστικά, η σπουδαιότητα της παρούσας εργασίας έγκειται: α) στην ανάγκη 

συμπερίληψης της καινοτομίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική ατζέντα για την αλλαγή, β) στην 
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ανάδειξη της σχέσης της εκπαιδευτικής ηγεσίας με τις πολυδιάστατες διαδικασίες της αλλαγής και 

της καινοτομίας, γ) στην αποκάλυψη πιθανών αδυναμιών των διευθυντών μέσω της μελέτης των 

δυσχερειών που αντιμετωπίζουν στον τομέα της διαχείρισης της αλλαγής, ώστε να αναπτυχθούν 

προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξής τους, δ) στην διερεύνηση των εννοιών της καινοτομίας και 

της αλλαγής σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές τους και 

ανασταλτικούς παράγοντες. Η τελευταία αυτή παράμετρος είναι που αποτελεί και την πρωτοτυπία 

της έρευνας καθώς καμία άλλη ερευνητική προσπάθεια μέχρι πρότινος δεν έχει προσεγγίσει την 

καινοτομία σε συγκριτική ανάλυση, μελετώντας παράλληλα το ελληνικό δημόσιο αλλά και ιδιωτικό 

σχολείο. 

  Αναφορικά με τη διάρθρωση της, η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο θεωρητικό μέρος, 

επιχειρείται να παρουσιασθεί η εννοιολογική προσέγγιση του θέματος μέσω θεμελιωδών θεωριών 

αλλά και εμπειρικής έρευνας σχετικά με θέματα αλλαγής, καινοτομιών και ηγεσίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Αφού προηγηθεί η ανασκόπηση της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας, ακολουθεί 

το ερευνητικό μέρος, στο οποίο  παρουσιάζεται ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας, 

περιγράφεται η υλοποίηση της και η διαδικασία κωδικοποίησης και ανάλυσης του ποιοτικού υλικού. 

Επίσης, παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν σε αντιστοιχία με τους ερευνητικούς άξονες 

και τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ αφού πραγματοποιείται η ανάλυση και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων και η σύνδεση με την βιβλιογραφία, παρουσιάζονται οι περιορισμοί στους οποίους 

υπόκειται η συγκεκριμένη έρευνα και  τέλος, κάποιες προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του υπό 

συζήτηση θέματος. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Κεφάλαιο 1. Η αλλαγή στην εκπαίδευση 

 

«Δεν επιβιώνει το δυνατότερο είδος, ούτε το ευφυέστερο, αλλά το πιο ευπροσάρμοστο στις αλλαγές»  

(Δαρβίνος) 

 

1.1 Η έννοια της αλλαγής στην εκπαίδευση  

 

Οι συνεχείς εξελίξεις στον εκπαιδευτικό κόσμο φέρουν στο προσκήνιο ολοένα και 

περισσότερο τη διάσταση της αλλαγής. Τα εκπαιδευτικά συστήματα συχνά εισάγουν αλλαγές 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες μεταβολές του περιβάλλοντος, με τρόπο τέτοιο 

που η αλλαγή αποτελεί τη νέα βάση των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Ως έννοια και ως περιεχόμενο, 

η εκπαιδευτική αλλαγή σχετίζεται άμεσα με την μετατροπή, τη μεταβολή και τη γενικότερη ιδέα της 

αναδόμησης και ανατροπής των καθιερωμένων. Σύμφωνα με τον Morrisson (1998), πρόκειται για 

μια διαδικασία ολικού μετασχηματισμού, η οποία εισάγεται ως απόρροια εσωτερικών και 

εξωτερικών πιέσεων εμπλέκοντας άτομα, ομάδες ή οργανισμούς, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας 

τάξης πραγμάτων. Όλη αυτή η διαδικασία αναφέρεται σε αλλαγές που αφορούν στο διοικητικό 

πλαίσιο, στη δομή ακόμα και στο ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Αφορούν, δηλαδή, στη 

διαδικασία μεταβολής των σκοπών της εκπαίδευσης, των μαθησιακών στόχων, της διδασκαλίας, της 

αξιολόγησης και της οργάνωσης καθώς και της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών λειτουργιών 

(Σιακοβέλη, 2011).  

Παράλληλα, η αλλαγή λόγω της πολυδιάστατης φύσης της μπορεί να λάβει διάφορες 

μορφές· μπορεί να είναι προσχεδιασμένη ή απρογραμμάτιστη, σταδιακή ή απότομη, εθελοντική ή 

επιβεβλημένη (Γκόκης, 2012). Ουσιαστικά, η αλλαγή είναι μια συνεχής διαδικασία ανάπτυξης, η 

οποία σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη αναδιοργάνωσης του οργανισμού. Ακόμη, μεγαλύτερη 

δυσκολία εντοπίζεται με την ύπαρξη διαφόρων εννοιών που φέρονται ως συνώνυμες με την 

εκπαιδευτική αλλαγή. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση εφαρμόζονται κατά κανόνα μέσω των 

καινοτομιών και των μεταρρυθμίσεων. Ως όρος η «εκπαιδευτική αλλαγή» εμπεριέχει τους όρους 

«εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» και «εκπαιδευτική καινοτομία» και πολλές φορές τίθεται ως 

συνώνυμη με αυτούς. Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτική αλλαγή διαφέρει από τις άλλες δύο 

περιπτώσεις, αφού «κατά κανόνα εστιάζει σε επιμέρους οργανωτικές, διαχειριστικές ή διοικητικές 
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παραμέτρους των εκπαιδευτικών συστημάτων χωρίς να επιδρά σε βάθος στο περιεχόμενο και τη 

φιλοσοφία του όλου εκπαιδευτικού συστήματος όπως η μεταρρύθμιση» (Δακοπούλου, 2008: 170), ή 

δεν περιέχει το χαρακτήρα του «νεωτερισμού», όπως η εκπαιδευτική καινοτομία. Η μεταρρύθμιση 

δηλαδή, έχει ευρύτερο χαρακτήρα, καθώς αφορά συνήθως στις δομές και τις λειτουργίες του 

συστήματος, ενώ η καινοτομία αφορά μεμονωμένες προσπάθειες ανανέωσης και βελτίωσης σε 

μικρότερη κλίμακα με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Ουσιαστικά, η αλλαγή βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με τις έννοες της καινοτομίας και της μεταρρύθμισης με αποτέλεσμα πολλές φορές να 

συγχέονται. Η καινοτομία όμως είναι αυτή που εμπεριέχεται στην αλλαγή αποτελώντας την 

σύγχρονη έκφραση της.  

 Στη σχετική εκπαιδευτική βιβλιογραφία διαπιστώνεται συνεχώς μια άρρηκτη σύνδεση 

μεταξύ των εννοιών της καινοτομίας και της αλλαγής. Σύμφωνα με τη Δακοπούλου (2008), η 

εκπαίδευση στο σύνολό της διέπεται και από τους δύο αυτούς όρους, καθώς και οι δύο συνδέονται 

αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική διοίκηση. Οι δύο αυτές έννοιες παρόλο που είναι άμεσα 

συνδεδεμένες, δεν ταυτίζονται. Κάθε καινοτομία εμπεριέχει την έννοια της αλλαγής αλλά κάθε 

αλλαγή δεν αποτελεί καινοτομία (Kesting, Ulhøi, Song & Niu, 2015· Ψαράς, 2016). Βέβαια και οι 

δύο περιλαμβάνουν διαδικασίες μεταβολής των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης, της 

οργάνωσης και της διοίκησης, στοιχείο που πολλές φορές θέτει μια δυσκολία ως προς τον 

διαχωρισμό τους. Ουσιαστικά, η εκπαιδευτική αλλαγή πραγματοποιείται με την εφαρμογή 

καινοτομιών, δηλαδή νέων προσεγγίσεων και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία και νέων 

αντιλήψεων διοικητικής λειτουργίας των σχολικών οργανισμών ενώ η καινοτομία αποτελεί εκούσια 

και συνειδητή αλλαγή που βασίζεται σε συγκεκριμένη στοχοθεσία και προγραμματισμένες δράσεις, 

θέλει να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση και να θέσει νέες βάσεις στην εκπαιδευτική πράξη 

(Παπανικόλα, 2010). Συνεπώς, οι όροι «αλλαγή» και «καινοτομία» βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση, 

όντας δυο έννοιες που επιζητούν να φέρουν την ποιότητα και την ανάπτυξη στην εκπαίδευση, αλλά 

δεν παύουν να αποτελούν δυο ξεχωριστά ερευνητικά πεδία, στοιχείο που ακολουθείται και στην 

παρούσα έρευνα προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά. 

 

1.2 Οργανωσιακά μοντέλα εκπαιδευτικής αλλαγής  

 

Η ποικιλομορφία του πεδίου της αλλαγής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πληθώρας 

θεωρητικών μοντέλων, τα οποία επιχειρούν να ερμηνεύσουν κάθε φορά την πολυσύνθετη αυτή 

έννοια σε συνάρτηση με τον άξονα στον οποίο μελετάται. Ειδικά στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, η αλλαγή που ταυτίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του οργανισμού, είναι αναγκαίο να 
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προσεγγίζεται και να οργανώνεται μέσω εστιασμένου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. Για 

το σκοπό αυτό απαιτείται η χάραξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μέσα από τον καθορισμό 

των κατάλληλων σκοπών και στόχων ώστε το κάθε μέλος του σχολείου να γνωρίζει και να 

αφουγκράζεται τον μελλοντικό προσανατολισμό του εκάστοτε οργανισμού. Μέσα λοιπόν, στο 

πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, προκύπτει η άνθιση θεωριών που 

αφορούν στην οργανωσιακή αλλαγή και στην αναγκαία πλέον εφαρμογή των καινοτομιών στο 

σύγχρονο σχολείο. Στην οργανωσιακή θεωρία εντοπίζονται πολλά θεωρητικά μοντέλα για την 

αλλαγή, τα οποία είναι εν δυνάμει σχετικά και χρήσιμα για την κατανόηση των διαδικασιών που 

λαμβάνουν χώρα όταν εφαρμόζονται μεταρρυθμίσεις. Ως βασικός στόχος των οργανωσιακών αυτών 

μοντέλων τίθεται η ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες της εποχής καθώς και η συνεχής 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Στην παρούσα έρευνα θα εστιάσουμε 

σε μοντέλα που σχετίζονται περισσότερο με την εκπαιδευτική αλλαγή και κυρίως με την εισαγωγή 

και τη διάχυση της καινοτομίας με έμφαση στο ρόλο του ηγέτη - διευθυντή και τα οποία συνέβαλαν 

στη διαμόρφωση του ερευνητικού μας εργαλείου και της μεθοδολογίας του.  

Η ανάγκη για ένα νέο πρότυπο εκπαίδευσης βασίζεται στις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές 

που συντελέστηκαν στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας (Reigeluth & Garfinkle, 

1994). Είναι γνωστό ότι για να υποστηριχθεί η αποτελεσματική και μόνιμη αλλαγή, είναι 

απαραίτητες ορισμένες συντονισμένες και ουσιώδεις καινοτομίες, άμεσα συνδεόμενες με το 

περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις υποδομές και την ευρύτερη κοινωνία (Ψαράς, 2016). 

Η άποψη αυτή σε συνδυασμό με τις στάσεις και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση 

της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση της αλλαγής. Στο συστημικό 

μοντέλο αλλαγής της εκπαίδευσης των Reigeluth και Garfinkle (1994), παρουσιάζονται όλες οι 

εκείνες οι υποθέσεις σχετικά με τη φύση αυτού του συστήματος - τον σκοπό του, τα μέλη του, τον 

τρόπο λειτουργίας του, τους περιορισμούς που το διέπουν-, προτείνοντας νέες πρακτικές και 

θέτοντας ένα όραμα που στρέφει το επίκεντρο της εκπαίδευσης στη συνεργατική παιδεία και στον 

ορθολογικό σχεδιασμό. Ουσιαστικά, το μοντέλο εστιάζει μέσα αλλά και έξω από το εκπαιδευτικό 

σύστημα προκειμένου να μελετηθούν παράλληλα όλα τα υποσυστήματα του, καταδεικνύοντας και 

πώς αυτά σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με το σύστημα ως σύνολο καθώς συσχετίζονται με τα 

μεγαλύτερα συστήματα της κοινότητας, του έθνους ή της ανθρώπινης κοινωνίας (Ellsworth, 2000).  

 Καίρια ως προς το περιεχόμενό της είναι και η θεωρία της Διάχυσης των Καινοτομιών του 

Rogers (2003), καθώς αποτελεί ένα μοντέλο για την αλλαγή που έχει ως επίκεντρο την ίδια την 

καινοτομία. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο πλέον μοντέλο στις μελέτες περί καινοτομίας και 

αλλαγής στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού και η διατύπωση των 

αρχών του βασίστηκε σε μια σύνθεση πολλών εκατοντάδων ερευνητικών μοντέλων, προσεγγίζοντας 
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πολλές διαφορετικές περιπτώσεις επιτυχημένης και αποτυχημένης υιοθέτησης καινοτόμων 

πρακτικών. Το εννοιολογικό αυτό πλαίσιο δύναται να βοηθήσει τα στελέχη διοίκησης και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης που λειτουργούν ως μοχλοί της αλλαγής ώστε να κατανοήσουν τα 

βασικά θέματα που εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής της. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα 

χαρακτηριστικά των καινοτομιών που βοηθούν ή εμποδίζουν την υιοθέτησή της, οι κατηγορίες στις 

οποίες διακρίνονται οι συμμετέχοντες σε μια καινοτομία, η διαδικασία με την οποία αποφασίζεται, η 

υιοθέτηση και η χρήση της καθώς και η δύναμη των διαμορφωτών της γνώμης κατά τη διαδικασία 

υιοθέτησης μιας καινοτομίας. 

 Συγκεκριμένα, ως «καινοτομία» ορίζεται από τον Rogers «κάθε ιδέα, πρακτική ή αντικείμενο, 

το οποίο γίνεται αντιληπτό ως καινούργιο από κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα που το υιοθετεί», ενώ ως 

«διάχυση» ορίζεται «η διαδικασία κατά την οποία μια καινοτομία διαδίδεται μέσω ορισμένων 

καναλιών, με την πάροδο του χρόνου, ανάμεσα στα μέλη ενός κοινωνικού συστήματος» (Rogers, 2003: 

93). Αυτό το μοντέλο εντοπίζει  τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των καινοτομιών καθώς και κάθε 

επίδραση του χαρακτηριστικού αυτού στο βαθμό υιοθέτησης της. Τέσσερις βασικές παράμετροι 

συνθέτουν το φαινόμενο των καινοτομιών κατά τον Rogers: (α) η ίδια η καινοτομία, (β) τα κανάλια 

διάδοσής της, πώς δηλαδή οι σχετικές πληροφορίες περνούν από το ένα άτομο στο άλλο (γ) ο 

παράγων χρόνος και (δ) η φύση της κοινωνίας, στην οποία εισάγεται η καινοτομία. Το σημαντικό 

της συγκεκριμένης θεωρίας, έγκειται στο ότι επιτρέπει σε κάποιον να κατανοήσει όχι μόνο τις 

διαδικασίες της αλλαγής αλλά και το πως μπορεί να επηρεάσει τις αλλαγές. Το θεωρητικό πλαίσιο 

που αναπτύχθηκε είναι ένα χρήσιμο μέσο για την εξέταση όχι μόνο του πώς οι καινοτομίες 

διαδίδονται αλλά και για να εξηγήσει γιατί οι νέες εξελίξεις στην καινοτομία μπορεί να έγιναν 

αποδεκτές ή άργησαν να υιοθετηθούν (Ψαράς, 2016).  

 Η επικρατέστερη και πιο διαδεδομένη θεωρία εκπαιδευτικής αλλαγής είναι αυτή του Fullan 

(1991, στο Fullan, 2016). Η προσέγγιση του Fullan παρουσιάζει την αλλαγή όχι απομονωμένα αλλά 

ως ένα μέσο που ωθεί την ολιστική ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού ως ανοιχτού κοινωνικού 

συστήματος, επικεντρωμένου στη διαρκή εξέλιξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Πασιαρδής, 

2012). Το μοντέλο του Fullan προτείνει την αλλαγή και βελτίωση της σχολικής μονάδας μέσα από 

μια διαδικασία τριών σταδίων (Κυθραιώτης, 2010). Πρώτο, το στάδιο της Εισαγωγής, κατά το οποίο 

λαμβάνεται η απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας της αλλαγής και η ανάπτυξη της αφοσίωσης 

σε αυτήν. Η διαδικασία ξεκινά με την ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης και την αναγνώριση 

ότι οι υπάρχουσες πρακτικές δεν είναι πλέον αποτελεσματικές. Η Εφαρμογή περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της αλλαγής στην πράξη. Σε αυτό το στάδιο εντοπίζονται οι πιθανοί 

τρόποι ικανοποίησης των αναγκών, επιλέγονται οι κατάλληλοι και εφαρμόζονται μέσα από έναν 

προσεκτικό σχεδιασμό δράσεων, με ξεκάθαρο καταμερισμό αρμοδιοτήτων και σαφή απόδοση της 
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ευθύνης συντονισμού, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος και να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες 

που παρουσιάζονται. Τελικό στάδιο του μοντέλου είναι αυτό της Εσωτερίκευσης, ένα στάδιο μέσω 

του οποίου επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της νέας κατάστασης. Η συνεχής παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της αλλαγής, το συνταίριασμα της με τις δομές, την οργάνωση και τους πόρους του 

σχολείου και η διαδεδομένη χρήση της στην κοινότητα αποτρέπει την περίπτωση παλινδρόμησης 

και την εδραιώνει ως νέο εκπαιδευτικό καθεστώς. 

 Πάνω στη βάση της συγκεκριμένης θεωρίας, δομήθηκε ένα νέο μοντέλο το 2007, βασιζόμενο 

σε μια προγενέστερη μελέτη των Fullan & Stiegelbaueur που ξεκίνησε το 1994. Σε αυτή τη μελέτη 

μεταφέρεται το κέντρο εστίασης από την καινοτομία στα πρόσωπα που είναι συντελεστές της 

αλλαγής τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό. Στο βιβλίο τους με τίτλο «Το νέο νόημα της 

εκπαιδευτικής αλλαγής», οι Fullan & Stiegelbaueur (2007, στο Ψαράς, 2016) παρουσιάζουν 

κατευθυντήριες γραμμές για την αλλαγή από τις οπτικές μαθητών, δασκάλων, διευθυντών, σχολικών 

συμβούλων μέχρι και κυβερνητικών εκπροσώπων, γεγονός που επιτρέπει να παρουσιασθεί και να 

εξηγηθεί διεξοδικά και διαφορετικά το ζήτημα της αλλαγής και να κατανοηθούν αρκετοί παράμετροι 

του μέσα από τη δράση και την εμπειρία  όλων των πρωταγωνιστών της σχολικής καθημερινότητας. 

   

 

1.3 Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της εκπαιδευτικής αλλαγής  

 

 Στη βιβλιογραφία για τις εκπαιδευτικές αλλαγές, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο ότι το πλαίσιο 

εντός του οποίου συμβαίνει η αλλαγή είναι πολυδιάστατο. Η επιτυχία της κάθε αλλαγής βασίζεται 

σημαντικά στη συνέργεια εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Προκειμένου η σχολική μονάδα 

να αφομοιώσει με επιτυχία μια εκπαιδευτική αλλαγή, χρειάζεται να υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα 

που θα τη βοηθήσουν να εντυπωθεί και τελικά να γίνει μέρος της σχολικής κοινότητας. Παράγοντες 

που μπορούν να ευνοήσουν την επιτυχία της αποτελούν η δεκτικότητα του ευρύτερου κοινωνικού 

και πολιτικού πλαισίου, η εκπαιδευτική πολιτική αλλά και η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με 

το σχολείο. Η έμφαση όμως δίνεται ιδίως στην εσωτερική κλίμακα με τον διευθυντή και τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, καθώς εκεί τελικά θα υλοποιηθεί η εκάστοτε καινοτομία. Πιο 

συγκεκριμένα, το οργανωτικό και κοινωνικό κλίμα του σχολείου, το ηγετικό στυλ του Διευθυντή, το 

είδος και η φύση της καινοτομίας, η ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς, η υλικοτεχνική υποδομή 

και η χρηματοδότηση είναι κάποια από τα στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την εφαρμογή της 

εκάστοτε αλλαγής (Fullan, 2007).  
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 Η αποτελεσματική εφαρμογή της αλλαγής συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική διοίκηση. Ο 

ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας γίνεται όλο και πιο σύνθετος αφού καλείται να 

διαδραματίσει πέρα από τον κατεξοχήν διοικητικό του ρόλο και το ρόλο του ηγέτη που εμπνέει και 

καθοδηγεί τα μέλη του σχολείου (Κατσαρός, 2008). Οφείλει δηλαδή, να είναι παρών 

ενεργοποιώντας τους εργαζόμενους, θέτοντας νέους στόχους για την εκπαιδευτική του μονάδα, 

προκαλώντας αλλαγές και αναζητώντας νέες διεξόδους. Η πρόκληση είναι να κρατά αυτούς τους 

ρόλους συνεχώς και αποδοτικά, ώστε να βοηθά όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς να εξελίσσονται 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.  

 Παράλληλα, μία από καθοριστικότερες παραμέτρους που θα καταστήσουν μια αλλαγή 

βιώσιμη είναι το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς καταρτισμένοι αλλά και πρόθυμοι να 

αναπτύξουν την εκπαιδευτική τους υπόσταση και να αναβαθμίσουν με το έργο τους ολόκληρη την 

εκπαιδευτική μονάδα. Το βασικό στοιχείο που πρέπει να εξασφαλιστεί και από τον διευθυντή αλλά 

και από τον σύλλογο διδασκόντων που τον πλαισιώνει είναι η παραγωγή συναδελφικής κουλτούρας, 

όπου όλοι βρίσκονται σε καθημερινή διάδραση όχι μόνο για θέματα του σχολείου αλλά και για 

θέματα γενικότερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (Hoy & Miskel, 2013). Η εσωτερική κουλτούρα 

που διαμορφώνεται πρέπει να είναι ανοιχτή προς την αλλαγή και να θεμελιώνεται στην εμπιστοσύνη 

και στη συνεργασία των εκπαιδευτικών. 

 Για την ομαλή εισαγωγή της εκάστοτε καινοτομίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας αλλά και τα χαρακτηριστικά της τοπικής 

κοινωνίας. Tα σχολεία ως ανοικτά κοινωνικά συστήματα δεν είναι δυνατό να λειτουργούν 

απομονωμένα από το ευρύτερο συγκείμενο που τα περιβάλλει ενώ τα σύνορά τους πρέπει να είναι 

διαπερατά εφόσον θέλουν να αναπτύσσονται και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και τις 

προκλήσεις του περιβάλλοντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση αλλαγών 

αποτελεί και η απομάκρυνση από την παραδοσιακή συγκεντρωτική λογική. Μόνο με όρους 

αποκέντρωσης και αυτονομίας μπορούν να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές αλλαγές (Βότση, 2016) 

καθώς προάγεται η απαιτούμενη ευελιξία που επιζητούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί.  

 Ωστόσο, η διάχυση των αλλαγών και η συνεχής εστίαση των εκπαιδευτικών παραγόντων 

στην διατήρηση και βιωσιμότητα αυτών των διαδικασιών σε βάθος χρόνου αποτελεί ακόμα ένα 

ζητούμενο για την σχολική κοινότητα (Ψαράς, 2016). Η βιωσιμότητα και η επίσημη θεσμοποίηση 

της αλλαγής απαιτεί την υποστήριξη όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας, εσωτερικών και 

εξωτερικών - γονέων, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και μηχανισμών -. Η 

υποστήριξη αυτή πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική, μέσω της ανάπτυξης ενός μόνιμου 

μηχανισμού διατήρησης των αλλαγών (Hofman, Jansen & Spijkerboer, 2011; Towndrow, Silver & 

Albright, 2010) που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική εμπέδωση και αφομοίωση των αλλαγών. 
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Ουσιαστικά, η ύπαρξη όλων των παραπάνω παραγόντων, σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία 

εσωτερικού κλίματος αποδοχής και συνειδητοποίησης της ανάγκης για αλλαγή καθώς και ανάπτυξης 

κοινών αντιλήψεων και αξιών, στοιχείων που μπορούν να υποστηρίξουν και να μονιμοποιήσουν την 

αλλαγή.  

 

 

1.4 Ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης των αλλαγών 

 

 Θεωρείται σχεδόν δεδομένο, ότι η καινοτομία και η αλλαγή που επέρχεται μέσα από την 

εφαρμογή της, είναι στοιχεία τα οποία κάθε οργανισμός, εκπαιδευτικός ή μη, επιδιώκει να εισάγει 

στο πλαίσιο οργάνωσης του. Όμως, όσο θελκτική μπορεί να φαντάζει μια τέτοια προοπτική τόσο 

απόμακρη και πολύπλοκη φαίνεται η υλοποίηση της. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η εισαγωγή 

της αλλαγής φέρνει συχνά ανασφάλεια, απειλώντας οποιαδήποτε προσπάθεια αναθεώρησης και 

ανασύνθεσης των εκπαιδευτικών προτύπων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνά φαινόμενα 

αντίστασης. Αυτή η αντίσταση μπορεί να γίνεται αισθητή και να εκφράζεται με ποικίλους τρόπους 

σε διαφορετική έκταση - από απλό δισταγμό έως εχθρότητα καθώς και απόπειρες να υπονομευθούν 

οι προσπάθειες για αλλαγή - (Saiti, 2015). Συχνά μάλιστα, προσλαμβάνεται ως άγχος ή φόβος για το 

αποτέλεσμα (Σιακοβέλη, 2011) και καταλήγει σε διαμάχη. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η 

μειονότητα των εκπαιδευτικών υιοθετεί αμέσως τις αλλαγές ενώ η πλειονότητά τους φαίνεται να 

αντιδρά με ένα είδος αβεβαιότητας η αντίστασης (Sarafidou & Nikolaidis, 2009). Όλες αυτές οι 

αρνητικές συμπεριφορές είναι κυρίως απόρροια έλλειψης κινήτρων καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει 

καμία ουσιαστική ανταμοιβή για τους ίδιους.  

 Φυσικά, η αλλαγή πολλές φορές μπορεί να μην επέλθει εξαιτίας της αντίστασης των 

εκπαιδευτικών αλλά λόγω της αδυναμίας της ηγεσίας να διαχειριστεί την αλλαγή. Ο φόβος 

στιγματισμού και η δέσμευση που απαιτείται, είναι μόνο κάποιες από τις σκέψεις που αποθαρρύνουν 

τους διευθυντές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επαναπαυτούν στα καθιερωμένα καθώς 

νιώθουν ότι απειλείται η ασφάλεια τους (Ράπτης, 2006). Αντιθέτως, πρέπει να υπάρχει μια 

«δυναμική» ηγεσία, έτοιμη να αντιμετωπίσει και να αντιστρέψει το τυχόν αρνητικό κλίμα, 

καταρρίπτοντας κάθε είδους αμφιβολία και δισταγμό που εκδηλώνουν οι κύριοι εμπλεκόμενοι. Πολύ 

σωστά σημειώνει ο Ψαράς (2016: 121) ότι, «τα στελέχη διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης 

πρέπει να παίξουν κεντρικό ρόλο στην αναγνώριση, την κατανόηση και την ελαχιστοποίηση της 

αντίστασης, πριν αυτή εξελιχθεί και παγιωθεί σε εμπόδιο για την εξέλιξη των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών». 
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 Για όλους τους παραπάνω λόγους έχει σχεδιαστεί ένα σχετικό μοντέλο που περιγράφει όλο 

αυτό το αποτρεπτικό κλίμα απέναντι σε κάθε προσπάθεια αλλαγής. Το Μοντέλο ερμηνείας με βάση 

τις Ανησυχίες που αναπτύχθηκε από τους George, Hall και Stiegelbaueur (2008), αποτελεί μια νέα 

προσέγγιση σχετικά με τον αρνητικό κάποιες φορές αντίκτυπο που ενδέχεται να παρουσιασθεί σε 

τυχόν εισαγωγή μιας καινοτόμας προσπάθειας στα σχολικά περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο χαίρει ευρείας αποδοχής στον εκπαιδευτικό κόσμο, σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Ολλανδία 

και το Βέλγιο, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στη διαχείριση της αλλαγής. Η κεντρική και βασική υπόθεση του Μοντέλου Ανησυχιών 

υποστηρίζει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε κάθε διαδικασία αλλαγής είναι οι άνθρωποι που 

εμπλέκονται σε αυτήν, με βασικό άξονα του την αναγνώριση και την αξιολόγηση αυτών των 

ανησυχιών (Hall & Hord, 2011). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η 

ηγεσία καθώς είναι αυτή που πρέπει να θέσει τις προσδοκίες και να ενθαρρύνει σθεναρά κάθε 

προσπάθεια για αλλαγή.  

 Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η προσπάθεια για αλλαγή συνήθως βρίσκει σθεναρή 

αντίσταση λόγω αντιτιθέμενων αντιλήψεων σχετικά με τους στόχους και τους τρόπους εισαγωγής 

της (Everard, Morris & Wilson, 2004), ή για προσωπικούς λόγους άλλοτε λόγω επιπλέον 

βεβαρημένης εργασίας και άλλοτε λόγω της ίδιας της φύσης των μεταβολών. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι συμπεριφορές, ο Fullan (2009) ανέλυσε μεταρρυθμίσεις μεγάλης 

κλίμακας σε πολλές δυτικές χώρες για την περίοδο 1997-2009 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν ταυτόχρονα αλλαγές σε διαφορετικά επίπεδα, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν σε μια 

ευρύτερη μεταρρύθμιση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρότεινε, λοιπόν, μια 

εναλλακτική προσέγγιση διαχείρισης των εκπαιδευτικών αλλαγών, όπου οι εκπαιδευτικοί και τα 

σχολεία ορίζουν τους δικούς τους στόχους, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν οι ίδιοι την «κυριότητα» 

των εκπαιδευτικών αλλαγών. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες, να ερμηνεύσουν και να προσεγγίσουν τις αναμενόμενες αλλαγές σε σχέση με τους 

στόχους του σχολείου τους αλλά και τις δικές τους ατομικές προτεραιότητες (Priestley, 2011). 

 Παράλληλα, το υψηλό κόστος που απαιτούν κάποιες καινοτομίες είναι μια πραγματικότητα 

που δεν μπορεί να αντέξει κάθε σχολική μονάδα. Οι πηγές χρηματοδότησης, είτε είναι ευρωπαϊκές 

είτε του Ο.Ο.Σ.Α., είναι ουσιαστικά αυτές που ενεργοποιούν και κινούν τη διαδικασία για την 

εισαγωγή διαρθρωτικών αλλαγών. Η πραγματικότητα της εγκατάλειψης των καινοτομιών όταν τα 

χρηματοδοτικά προγράμματα παύονται, θέτουν τη διαπίστωση ότι η καινοτομία δεν αποτελεί 

οργανικό κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά με την ίδια ευκολία εξαγγέλλονται και 

εγκαταλείπονται (Ψαράς, 2016). Οι ελλιπείς διαθέσιμοι πόροι σε συνδυασμό με το χρόνο που 
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απαιτεί η εφαρμογή της καινοτομίας, δεν επιτρέπουν στην αλλαγή να εξελιχθεί σε βασικό 

''στέλεχος'' της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Σύμφωνα με την Δακοπούλου (2008), οργανισμοί όπως οι εκπαιδευτικές μονάδες, αργούν να 

ανταποκριθούν στην καινοτομία λόγω του γραφειοκρατικού καθεστώτος που επικρατεί στην 

οργάνωση τους. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι θεωρούν την αλλαγή ως έναν ανασταλτικό περισπασμό του 

έργου που έχουν αναλάβει, εκφράζοντας φόβο και δισταγμό για καθετί καινούργιο που ξεφεύγει από 

τις καθιερωμένες πρακτικές. Κρίνεται απαραίτητη, λοιπόν, η δημιουργία ενός κοινού οράματος και 

μιας στοχοθεσίας, προσαρμοσμένα και σχεδιασμένα με βάση τις πραγματικές ανάγκες του εκάστοτε 

σχολικού οργανισμού. Παράλληλα, απαιτείται συνεχής στήριξη από τις αρμόδιες δομές της 

πολιτείας, ώστε να σχεδιάζονται όχι μόνο καινοτόμα προγράμματα αλλά και προγράμματα που θα 

προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και που θα προσφέρουν τα 

απαραίτητα κίνητρα για να εντείνουν το ενδιαφέρον τους (Ανδρεαδάκης & Καδιανάκη, 2011). Με 

κριτική και προθυμία η καινοτομία μπορεί να επέλθει αποφασιστικά στο σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο. 
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Κεφάλαιο 2. Καινοτομία και Σύγχρονο Σχολείο 

 

2.1 Η σημασία των καινοτομιών στο Σύγχρονο Σχολείο 

  

 

 Η σημασία της καινοτομίας στη σύγχρονη εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη· παρουσιάζεται 

ως μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους ανάπτυξης σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ενώ 

παράλληλα εκλαμβάνεται ως οργανικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε ανεπτυγμένης 

χώρας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) (2009, 

στο Παπανικόλα, 2010: 3), η καινοτομία ορίζεται «ως κάθε είδους δυναμική αλλαγή που έχει ως 

στόχο να προσθέσει αξία στις εκπαιδευτικές διαδικασίες». Η δυναμική της έγκειται στο ότι 

προωθούνται νέες αντιλήψεις και στρατηγικές για την εκπαίδευση καθώς σύμφωνα με τη μελέτη του 

Fullan (1991, στο Fullan, 2016) η αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, η εφαρμογή νέων διδακτικών 

προσεγγίσεων και η χρήση νέων διδακτικών μέσων αποτελούν στοιχεία που αναζητά η σύγχρονη 

εκπαίδευση και αναδύονται μέσω της πρόθεσης για καινοτομία. Βέβαια, η καινοτομία δεν πρέπει να 

προσλαμβάνεται μόνο ως προοπτική άμεσα συνυφασμένη με την τεχνολογία αλλά να εξετάζεται 

γύρω από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη και βελτίωση στην εκπαιδευτική 

πράξη. Η καινοτομία ως έννοια δηλαδή, αναφέρεται στη χρήση ευρηματικών ιδεών, νέων τρόπων 

δράσης και δημιουργίας λύσεων, προστάζοντας τη συνεχή ανάληψη πρωτοβουλιών από το σύνολο 

της εκπαιδευτικής μονάδας. 

 Σε κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία η καινοτομία εκτιμάται ως αναπόσπαστο 

κομμάτι των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σχημάτων, προωθούμενο σε ένα σύνολο 

χωρών παγκοσμίως. Η μελέτη, η ερμηνεία και η εφαρμογή της ποικίλει βέβαια σε κάθε χώρα λόγω 

των κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών διαφόρων που επικρατούν (Ιορδανίδης, 2006). Για 

παράδειγμα, σε χώρες με αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης και υψηλά επίπεδα αυτονομίας και 

ευελιξίας των σχολικών μονάδων - Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς -, η σημασία της σχολικής 

καινοτομίας διαφέρει από εκπαιδευτικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτισμό, 

υψηλά επίπεδα γραφειοκρατίας και στασιμότητας των σχολικών μονάδων. Στις χώρες με 

αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα η σύνδεση καινοτομίας και σχολικής αποτελεσματικότητας 

είναι πλέον εφικτή. Η μακροχρόνια ενασχόλησή και η επένδυση αυτών των χώρων στην καινοτομία 

καθιστούν «λογική» αυτή τη σύνδεση σε αντίθεση με χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται 

ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τόσο ερευνητικά όσο και πρακτικά (Ο.Ο.Σ.Α., 2011). 
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 Κύρια επιδίωξη των εκπαιδευτικών φορέων είναι η απομάκρυνση από συνθήκες 

ομοιομορφίας, σταθερότητας και εμμονής στην παράδοση. Υπό αυτό το πρίσμα, απώτερος σκοπός 

των καινοτομιών είναι ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση του οργανισμού μέσα από τον 

επαναπροσδιορισμό των στόχων του, την αναδιάρθρωση των ρόλων του, των δομών και των 

λειτουργιών του. Ουσιαστικά, η εκπαιδευτική καινοτομία αναφέρεται στην πρόθεση να γίνουν 

παρεμβάσεις και τροποποιήσεις που έχουν ως κύριο σκοπό τους τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου, ανεξάρτητα με το αν αυτές είναι αποδεκτές από το σύνολο των εμπλεκομένων (Fullan, 2007). 

Οι τροποποιήσεις αυτές στοχεύουν στην αντικατάσταση προγραμμάτων και τεχνικών αναγόμενων 

στο παρελθόν, μέσω της ανάληψης σύγχρονων και αποτελεσματικότερων στρατηγικών και μεθόδων.   

 Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών, η εκπαίδευση καλείται να μετέχει δυναμικά στα νέα 

σχήματα που θα προέλθουν από τη μετάβαση στην «κοινωνία της γνώσης», όπως αυτό της «δια βίου 

εκπαίδευσης» (Ψαράς, 2016). Οι διεθνείς οργανισμοί - UNESCO, Ο.Ο.Σ.Α., Διεθνής Τράπεζα, 

Συμβούλιο Ευρώπης - παίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στον ιδεολογικό προσανατολισμό της 

εκπαίδευσης, όσο και στις προτεινόμενες πρακτικές που διαμορφώνονται με τη σύμπραξη διαφόρων 

κρατών (Ιορδανίδης, 2006). Για το σκοπό αυτό, η UNESCO πρότεινε ένα σχήμα εκπαίδευσης 

εύκαμπτο που απαρτίζεται από την μία πλευρά από ποικίλα προγράμματα διδασκαλίας τα οποία 

δρουν αρμονικά μεταξύ τους και από την άλλη από επαγγελματίες οι όποιοι επιμορφώνονται και 

εξελίσσουν διαρκώς τις ικανότητες τους (Χριστοδούλου, 2012).  

 Συμπερασματικά, οι καινοτομίες προσδίδουν ένα σύγχρονο προσανατολισμό στην 

εκπαίδευση, καθώς οι γρήγοροι ρυθμοί αλλαγής που παρουσιάζει η κοινωνία, δεν μπορούν να 

αφήσουν αδιάφορο αυτό το πεδίο. Τα σχολεία του σήμερα συντονίζονται ως προς τις σύγχρονες 

ανάγκες και προσαρμόζονται στην νέα πραγματικότητα (Αναστασίου, 2008) ανταποκρινόμενα με 

επιτυχία σε καταστάσεις που απαιτούν καινοτομίες. Επομένως, η εκπαίδευση στοχεύει στο να 

επιδράσει στις απαιτήσεις και τις ελλείψεις του συστήματος καθορίζοντας τα γεγονότα και   

προωθώντας καινοτόμες πρακτικές οι οποίες προσαρμόζονται στην τωρινή κατάσταση και τις 

δυνατότητες του κάθε σχήματος και σχολικής μονάδας (Everand et al., 2004). Είναι καθοριστικό για 

ένα σχολείο να εκτιμά την αλλαγή και να την επιζητά με κάθε δυνατό τρόπο (Ιορδανίδης, 2006). 
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2.2 Η εισαγωγή καινοτομιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

 

 Πολλοί ερευνητές και πανεπιστημιακοί έχουν αναδείξει και συζητήσει το ζήτημα του 

συγκεντρωτισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων στο 

ότι το ελληνικό σύστημα είναι ιδιαιτέρως συγκεντρωτικό και παράλληλα χαρακτηρίζεται από 

«σαφείς ιεραρχικές σχέσεις, εκτεταμένη νομοθεσία, πολυνομία και φορμαλισμό» (Κουτούζης, 

2012:221). Το παραπάνω γεγονός έχει ως άμεσο αποτέλεσμα, περίπλοκες τυπικές διαδικασίες που 

υπαγορεύονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους, οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούνται πιστά από τα στελέχη της εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό το σύστημα, ο ρόλος της 

ελληνικής εκπαιδευτικής μονάδας ήταν και είναι ακόμα δεδομένος και εξαντλείται σε μεγάλο βαθμό 

στην χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή της κεντρικά καθορισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής (Ifanti, 

2009).  

 Όμως, η συζήτηση για την αποκέντρωση του κρατικού μηχανισμού που ξεκίνησε στη χώρα 

µας τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάγκης για αποτελεσματικότερη παιδεία, οι παραινέσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ο.Ο.Σ.Α. για ποιότητα στην εκπαίδευση, η αποδοτικότητα του 

συστήματος και η λογοδοσία των οργανισμών καθώς και η ανάπτυξη του χώρου της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, διαφοροποίησαν την παραδοσιακή προσέγγιση της εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

Ελλάδα, αποτελώντας τα πρώτα βήματα για μια ουσιαστική αλλαγή των εκπαιδευτικών δεδομένων 

(Αναστασίου, 2008). Οι αδυναμίες και τα προβλήματα που κατά καιρούς καταγράφονται είναι 

πολλά, με συνεχείς προβληματισμούς και ανησυχίες να εγείρονται γύρω από το είδος και την 

ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει η τάση κατάταξης των 

ελληνικών σχολείων σε «καλά» και «κακά». Πολλές φορές ανάλογα με την οικονομική και 

κοινωνική προέλευση των μαθητών ή τη γεωγραφική τους θέση, γίνονται άτυπες συγκρίσεις 

ανάμεσα σε δημόσια και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, συνήθως σε βάρος των πρώτων, η παραπαιδεία 

ανθίζει, η αξιολόγηση απουσιάζει και η ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας 

εκπαίδευσης φαντάζει ξένη (Κουτούζης, 2012). Τα βασικά προβλήματα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος εντοπίζονται στον υπερσυγκεντρωτικό χαρακτήρα, στην ελλιπή 

παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στις χαμηλές αμοιβές τους, στις χαμηλές επιδόσεις των 

μαθητών και στην κακή κατανομή υλικών και ανθρώπινων πόρων (Ο.Ο.Σ.Α., 2011).  

 Με αυτά τα δεδομένα, ήταν αναμενόμενο να ξεκινήσει στη χώρα µας μια σοβαρή 

προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, υπό όρους αλλαγής και ποιότητας. 

Αντί να περιγράφονται γραφειοκρατικές διαδικασίες, η συζήτηση πλέον μετατοπίζεται στην 

διαδικασία της διοίκησης, την αποτελεσματικότητα, τη στοχοθεσία, την οργάνωση των μονάδων, 
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την εκπαιδευτική ηγεσία και την αλλαγή. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει στην 

ελληνική σχολική πραγματικότητα και αν οι θεωρίες αλλαγής μπορούν να ευδοκιμήσουν και να 

προσαρμοστούν στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Υπό το φως ευρωπαϊκών παραινέσεων, το 

ελληνικό σχολείο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις εισήγαγε μία σειρά Καινοτόμων Προγραμμάτων, Δράσεων και Στρατηγικών με στόχο τον 

μετασχηματισμό του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και την ολική αναμόρφωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται η στρατηγική του «Νέο Σχολείου – Σχολείο 21ου 

Αιώνα» (2011), η οποία επιδιώκει τη σύνδεση του σχολείου με τις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής. 

Το «Νέο Σχολείο» στοχεύει να θέσει τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική 

βελτίωση του επιπέδου σπουδών του καθώς και τη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

(Σπυροπούλου, κ.ά., 2007). Κύριος στόχος είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία σε επίπεδο 

διδακτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και η αυτονόμηση του μαθητή απέναντι 

στη μάθηση, με τη χρήση νέων μεθόδων. Ειδικότερα, η νέα παιδαγωγική φιλοσοφία δίνει έμφαση 

στην καινοτομία, στη δημιουργικότητα και στη χρήση νέων μέσων. Καλλιεργεί και εδραιώνει στους 

μαθητές τις δημοκρατικές αξίες, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συλλογικότητα και τον 

ανθρωπισμό, ενώ προωθεί νέες στρατηγικές που προωθούν τον βιωματικό και συνεργατικό τρόπο 

μάθησης (ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016). 

  Συγκεκριμένα, οι κυριότεροι στόχοι του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος, σύμφωνα 

με το ΥΠΔΒΜΘ (2010), είναι να θέσει στο επίκεντρο τον μαθητή, ο οποίος θα ολοκληρώνει τη 

μαθησιακή διαδικασία και προετοιμασία στο σχολείο με το σύνθημα «η τσάντα να μένει στο 

σχολείο», η παιδαγωγική αναβάθμιση του σχολείου με την ενοποίηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας 

στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, ο περιορισμός των απογευματινών εξωσχολικών δραστηριοτήτων των 

μαθητών και η πιστοποίηση των Τ.Π.Ε και των Ξένων Γλωσσών μέσα στο δημόσιο σχολείο. 

Παράλληλα, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών έχουν σχεδιαστεί προωθώντας και την αναβάθμιση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι ανοικτά και ευέλικτα στον σχεδιασμό της διδασκαλίας 

ανάλογα τις ανάγκες των μαθητών της τάξης και την καταστολή κάθε δασκαλοκεντρικού προτύπου. 

Για πρώτη φορά λοιπόν, γίνεται λόγος για συστηματική και ουσιαστική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θεματικές και πρακτικές που συνδέονται άρρηκτα με την καινοτομία (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

2016).  

 Στην Ελλάδα, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό, το κορυφαίο επιτελείο 

του συστήματος, αποτελούμενο από ανώτερα διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), κατά κανόνα σχεδιάζει και δίνει εντολή εφαρμογής 

καινοτομιών στις σχολικές μονάδες, οι οποίες και εφαρμόζονται αυτούσιες (Παπακωνσταντίνου, 
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2008). Πρόσφατα παραδείγματα αυτής της προσέγγισης είναι η υποχρεωτική εφαρμογή κατά το 

σχολικό έτος 2016-2017 της θεματικής εβδομάδας στα Γυμνάσια (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2016) και των 

δημιουργικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια, ενώ από την ερχόμενη σχολική χρονιά 2019-2020 

ξεκινά και η υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία από την ηλικία των 4 ετών, καθιερώνοντας 

πλέον τη δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση. Η είσοδος όλων αυτών των καινοτομιών 

στην εκπαίδευση δημιούργησε την ανάγκη στη χώρα μας για πιλοτικά και πειραματικά σχολεία, 

ολοήμερα και μειονοτικά, διαπολιτισμικά, μουσικά, αθλητικά και γενικά σχολεία πολλών ταχυτήτων 

ανάλογα με την καινοτομία την οποία προσεγγίζουν. Οι συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις στον τομέα 

της εκπαίδευσης, τα Καινοτόμα Προγράμματα, το ψηφιακό σχολείο, οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας, τα 

νέα προγράμματα σπουδών, η αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου είναι λέξεις που χαρακτηρίζουν πλέον το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.  

 Όλες αυτές οι νέες συνθήκες παρόλο που αποτελούν σχετικά νεοεισαχθείσες στρατηγικές για 

τα δημόσια σχολεία ήταν λίγο πολύ γνωστές για τα ιδιωτικά. Μάλιστα, η υλοποίηση και η 

ενσωμάτωση τους έδωσαν στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ιδιωτική Εκπαίδευση καθώς είδαν τις 

εγγραφές τους να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο κάθε χρονιά, γεγονός που αποδίδεται στη 

καινοτομική φύση που προωθούν. Συγκεκριμένα, 

 

η Ιδιωτική εκπαίδευση από το 1997 μέχρι το 2010 αυξήθηκε σε σχέση με τη Δημόσια 

κατά 13,3%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ μεγάλο διότι η Δημόσια είχε παραμείνει 

στα ίδια περίπου επίπεδα με μια αμελητέα για τα δεδομένα θεωρητικά αύξηση της 

τάξεως του 2%. Από το 2010 μέχρι και σήμερα η ιδιωτική εκπαίδευση έκανε μια 

αξιόλογη προσπάθεια να παραμείνει στα ίδια επίπεδα παρά τις κοινωνικοοικονομικές 

αλλαγές που υπέστη η χώρα. Έτσι παρέμεινε σταθερή μέχρι το 2013 και στη συνέχεια 

ξεκίνησε η καθοδική πορεία με μικρά βήματα προς τα πίσω (Αντωνιάδου, 2017: 68).  

Σήμερα, εκτιμάται ότι το 6.1% του μαθητικού πληθυσμού επιλέγει την Ιδιωτική 

εκπαίδευση, με αύξηση  κατά 2,9% στα ιδιωτικά Λύκεια και κατά 3,2% στα ιδιωτικά 

Γυμνάσια κατά το σχολικό έτος 2017/18 σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2016/17 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2019). 

 

 Η επιλογή της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης έναντι της Δημόσιας συνδέεται με ορισμένους 

ανταγωνιστικούς παράγοντες σε σχέση με κτιριακές υποδομές, τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό 

καθώς και με εύρυθμη οργανωτική λειτουργία και διοίκηση. Βέβαια, το θεσμικό πλαίσιο περιορίζει 

τα ιδιωτικά σχολεία στο να διαφοροποιηθούν ως προς τα ζητήματα διαχείρισης των εκπαιδευτικών, 

αλλά και ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων (Χατζηχρήστου & 
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Βασιλειάδης, 2011), χωρίς όμως αυτή η συνθήκη να μην επιτρέπει την εφαρμογή ενός πιο ευέλικτου 

προγράμματος. Σε αυτή την πορεία ανανεωτικής στρατηγικής χάραξης, το σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο, δύναται να ξεπεράσει τον παρωχημένο χαρακτήρα του και με μακροπρόθεσμο, ορθολογικό 

εκπαιδευτικό προγραμματισμό να αναβαθμιστεί ουσιαστικά. Το «νέο», καινοτόμο σχολείο δεν 

πρέπει να φαντάζει μύθος για τα ελληνικά δεδομένα· μπορεί να γίνει πράξη, αρκεί να υπάρχει 

συναινετική εκπαιδευτική πολιτική και ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης που θα είναι προϊόν 

ουσιαστικού διαλόγου και συνεργατικότητας όλων των φορέων  που εμπλέκονται στην εκπαίδευση.  

 

 

 

Εικόνα 1: Στρατηγική προγράμματος «Νέο Σχολείο» 

 

 

 

 

Πηγή: (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2011), ανακτήθηκε από: https://www.minedu.gov.gr. 
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2.3 Τα Καινοτόμα Προγράμματα στην ελληνική εκπαίδευση 

 

 Τα τελευταία χρόνια πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εισήγαγε, υλοποίησε και αξιολόγησε Καινοτόμα Προγράμματα, αποσκοπώντας στην ανανέωση του 

περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από αλλαγές όπως η 

μετατροπή της απομνημονευτικής και ατομικής μάθησης σε διερευνητική και ομαδοσυνεργατική, η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών. 

Χαρακτηριστικό όλων των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι η προσπάθεια προσέγγισης της 

γνώσης μέσα από βιωματικές διαδικασίες εφαρμόζοντας εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και 

χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες ως εποπτικά μέσα, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να 

μετατραπεί από απλό αναμεταδότη γνώσεων σε «πομπό» της γνώσης ενώ ο μαθητής από παθητικό 

δέκτη σε ενεργητικό μέτοχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως μέλος μίας ομάδας που λειτουργεί 

συνεργατικά (Ράπτης, 2006· Σπυροπούλου, κ.ά., 2008).  

 Στην Ελλάδα, λόγω της αναγκαιότητας που έχει προκύψει, γίνεται έντονη προσπάθεια 

εισαγωγής καινοτομιών με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόπο 

εκπαίδευσης και τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις. Το χάσμα αυτό επιχειρείται να γεφυρωθεί μέσα 

από προαιρετικά συνήθως εκπαιδευτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κι έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια θετικών στάσεων 

των μαθητών. Η εκπαιδευτική μονάδα, ως το βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, 

καλείται να υποδεχτεί κριτικά τους σχεδιασμούς της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς η 

τελευταία λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας στην άσκηση και τη διαμόρφωσή της (Foulger & 

Williams, 2007). Για να μπορέσει, ωστόσο, να καινοτομήσει και να γίνει φορέας διαμόρφωσης και 

άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτείται μία πολιτική αποκέντρωσης και ένας νέος σχεδιασμός 

του σχολικού προγράμματος και της διδασκαλίας. 

 Τα ελληνικά Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα αποτέλεσαν πολιτική του ΥΠΕΠΘ και 

εφαρμόστηκαν προκειμένου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Σήμερα, στα προγράμματα αυτά 

συγκαταλέγονται α) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, όπως η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα και η Αγωγή Σταδιοδρομίας, β) Ευρωπαϊκά 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Σωκράτης», το e-Twinning και το 

ASPnetUNESCO, καθώς και γ) Πειραματικά Προγράμματα Εκπαίδευσης, όπως το Ολοήμερο 

Σχολείο, η Ευέλικτη Ζώνη και η Θεματική Εβδομάδα.  
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 Πυλώνα των αλλαγών στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα αποτελεί η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, η οποία υπήρξε το πρώτο καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε και στις δυο 

βαθμίδες, βασισμένο, μάλιστα, στις προδιαγραφές της UNESCO. Δεδομένου του διττού 

περιβαλλοντικού - κοινωνικού και παιδαγωγικού ρόλου της, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διαθέτει 

ως βασικές αρχές την διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδική εργασία, 

την ανάπτυξη του διαλόγου και, εν γένει, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Η εφαρμογή της 

στοχεύει στην απόκτηση περιβαλλοντικών γνώσεων, στην καλλιέργεια θετικών στάσεων για την 

προστασία της αειφόρου ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών 

(Σπυροπούλου κ.ά., 2008). Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαθέτουν προαιρετικό 

χαρακτήρα και υποστηρίζονται, εκτός από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από τα 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα 

για μαθητές, διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό 

υλικό και αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες και θεματικά δίκτυα σχολείων (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

2018α).  Το δίκτυο ''Οικολογικά Σχολεία'', αποτελεί μια στρατηγική για την ευαισθησία και την 

εκπαίδευση όλης της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας την συνεργασία μεταξύ μαθητών, 

καθηγητών, γονέων και  τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής 

δράσης μέσω της διαμόρφωσης κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. 

 Το δεύτερο καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, θεωρείται ως μέσο για την πρόληψη και βελτίωση της 

υγείας των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, αποβλέπει στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, της 

αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και της υιοθέτησης θετικών στάσεων ζωής από τους μαθητές 

και κινείται γύρω από θεματικούς άξονες όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, η πρόληψη από 

εξαρτησιογόνες ουσίες, η κυκλοφοριακή αγωγή, ο εθελοντισμός, η πρόληψη και αντιμετώπιση 

εκτάκτων καταστάσεων (Σπυροπούλου κ.ά., 2008). Ως απόρροια, εκτός από την ενημέρωση και την 

ατομική θωράκιση, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία μέσα από τα προγράμματα Αγωγής Υγείας να 

αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και να αναπτύξουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και του 

ανθρωπισμού. 

 Παράλληλα, τα Πολιτιστικά Θέματα αποτελούν μια δημιουργική διαδικασία που αποσκοπεί 

στην ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων και στην καλλιέργεια 

αισθητικής αγωγής στους μαθητές και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, μέσω της μελέτης, της 

έρευνας και της δημιουργίας. Στη θεματολογία τους εντάσσονται, ενδεικτικά, η λαογραφία, ο υλικός 

και άυλος πολιτισμός, η τέχνη, η μουσική και τα παραμύθια ενώ για την υλοποίησή τους, οι 

υπεύθυνοι συνεργάζονται τόσο με αρμόδιους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ όσο και με προσωπικότητες του 

χώρου της Τέχνης (Σπυροπούλου κ.ά., 2007· ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2018α,).  
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 Η Αγωγή Σταδιοδρομίας, από την άλλη πλευρά, λειτουργεί συμπληρωματικά στον Σχολικό 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.) της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς περιλαμβάνει 

θέματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις και τους τομείς 

επαγγελμάτων, την οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, την ευρωπαϊκή διάσταση της 

εκπαίδευσης - απασχόλησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής για την διαχείριση της 

σταδιοδρομίας. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι 

υποστηρικτικός θεσμός των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική 

και στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για θέματα 

που αφορούν στην οργάνωση και εποπτεία των εν λόγω προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα μέλη 

του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων να 

λειτουργούν ως αρωγοί, στελεχώνοντας ετήσια προγράμματα Αγωγής Υγείας ενώ, πολλές φορές, 

υλοποιούν προγράμματα Επιχειρηματικότητας, Ελεύθερου Θέματος Σ.Ε.Π. και προγράμματα για 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

 Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, από την άλλη πλευρά, είναι σχεδιασμένα με 

σκοπό να συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στην ανταλλαγή 

επιτυχημένων πρακτικών και στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση 

(Σπυροπούλου κ.ά., 2007). Το Erasmus+ είναι το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, 

την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για το 2014 - 2020. Στόχος του προγράμματος είναι 

να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και της εκμάθησης, από την προσχολική μέχρι τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, στοχεύει στην καλλιέργεια 

κατανόησης μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσω ανταλλαγών και συνεργασίας 

σχολείων από διαφορετικές χώρες. Ουσιαστικά, το πρόγραμμα Erasmus+ ενθαρρύνει την 

κινητικότητα δίνει έμφαση στην καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΥΠ.Π.Ε.Θ., χ. χ). 

 Ταυτόχρονα,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδράμει στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

eTwinning και ASPnet (Associated Schools Project Network) UNESCO, τα οποία ενσωματώνουν 

τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και αναδεικνύουν θέματα διεθνούς 

ενδιαφέροντος. Το eTwinning πραγματοποιείται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και 

προσφέρει στα σχολεία την ευκαιρία να συνεργαστούν, μέσω της χρήσης των εργαλείων Τ.Π.Ε., 

ώστε να αποκτήσουν παιδαγωγικά, πολιτισμικά και κοινωνικά οφέλη. Λειτουργεί ανεξάρτητα ή 

συμπληρωματικά στα υπόλοιπα σχολικά προγράμματα και προάγει την κριτική σκέψη, την 

δημιουργικότητα και την εκπαιδευτική καινοτομία (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2018β).  Το πρόγραμμα ASPnet, 

Συνεργαζόμενα Σχολεία με την UNESCO είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο 
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ομώνυμο δίκτυο και αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Πρόκειται για ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNESCO που έχει στόχο την προώθηση των αξιών του διεθνούς 

οργανισμού και της ''Εκπαίδευσης 2030'' (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2018β). Οι σχολικές μονάδες που 

εντάσσονται στο Πρόγραμμα ASPnet μπορούν να διεξάγουν είτε ανεξάρτητα προγράμματα είτε 

συμπληρωματικά με τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Προγράμματα, 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κλπ), καθώς και το eTwinning ή το Erasmus+. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορούν να εντάξουν στα προαναφερόμενα προγράμματα θεματικές που συνδέονται 

με σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και τις προτεραιότητες της UNESCO, αναδεικνύοντάς τα ως 

θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 

ευρωπαϊκή συνεργασία, συνεπώς, αποτελεί βασική στρατηγική για την βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης του μέλλοντος. 

  Όσον αφορά στα Πειραματικά Προγράμματα, το Ολοήμερο Σχολείο συνιστά μια απ’ της 

μεγαλύτερες καινοτομίες στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η καινοτομία του έγκειται, 

αφενός, στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ακολουθούν 

προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης με ψυχαγωγικές, αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες και, αφετέρου, στις δυνατότητες μετάβασης από το παραδοσιακό στο σύγχρονο 

σχολείο μέσω της εφαρμογής καινούριων διδακτικών μεθόδων και νέων τάσεων (Μπελαδάκης, 

2007) ενώ παράλληλα επιχειρείται και η εξασφάλιση της ενισχυτικής διδασκαλίας με την 

ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο και όχι στο σπίτι.  

 Μια από τις αλλαγές που έφερε το νέο  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2016 - 2017, ήταν η κατάργηση της Ευέλικτης Ζώνης στις Ε' και 

ΣΤ' τάξεις, γεγονός που λογοκρίθηκε έντονα λόγω της σπουδαιότητας που παρουσίαζε η 

συγκεκριμένη καινοτομία. Η Ευέλικτη Ζώνη - Βιωματικές Δράσεις αποτελεί ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα - ομπρέλα κάτω από την οποία εντάσσονται όλα τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως μέρος 

του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου προγράμματος, έχει στόχο να προσεγγίσει διάφορες θεματικές που 

επιλέγει ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες, με τρόπο διεπιστημονικό, 

διαθεματικό, ευέλικτο και ευχάριστο, ξεφεύγοντας από το συμβατικό πρόγραμμα. Τα θέματα που 

διερευνώνται μπορεί να προέρχονται από τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα επίκαιρα ζητήματα του 

τόπου τους και του κόσμου, αλλά κι από τα ερεθίσματα που προσφέρουν τα μαθήματα του σχολείου 

(π.χ. θέματα Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής, Περιβάλλοντος, Αγωγής του Καταναλωτή, 

Τεχνολογίας, Λογοτεχνίας, κ.α.). Η προσέγγισή τους γίνεται με βιωματικές και ενεργητικές 

μεθόδους και τεχνικές που ενεργοποιούν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, συμβάλλουν 

στην αυτονομία των μαθητών, στην ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης στην ενεργό συμμετοχή 
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τους στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα καθώς και στην ενθάρρυνση συμπεριφορών που 

διέπονται από τις αξίες της αλληλεγγύης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Ως απόρροια, η 

Ευέλικτη Ζώνη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της, συνεπικουρεί στη διαμόρφωση ενός 

παιδαγωγικού και πολύπλευρα βελτιωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ενδυναμώνει την 

αυτονομία των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και κοινωνικοποιεί 

το σχολείο, συνδέοντάς το με την καθημερινή ζωή (Σπυροπούλου κ.ά., 2008).  

 Τέλος, η Θεματική Εβδομάδα ανήκει στις νεοεισαχθείσες καινοτομίες της ελληνικής 

εκπαίδευσης. Υλοποιείται από το σχολικό έτος 2016-2017 στα Γυμνάσια στα πλαίσια του σχολικού 

ωρολογίου προγράμματος και έχει σκοπό να ενημερώσει και  να ευαισθητοποιήσει τα μέλη των 

σχολικών κοινοτήτων για ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής διοργανώνονται ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες 

που κινούνται γύρω από θεματικούς άξονες, όπως η διατροφή και η ποιότητα ζωής, η πρόληψη 

εθισμού και εξαρτήσεων, οι έμφυλες ταυτότητες, η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή, η 

δημοκρατική συνύπαρξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι μαθητές, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της 

Θεματικής Εβδομάδας έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ανησυχίες για θέματα υγείας, ασφάλειας, 

ελευθερίας, να αναζητήσουν λύσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους και να συναποφασίσουν 

με δημοκρατικό τρόπο για θέματα που αφορούν στο κοινωνικό κλίμα και στην απόλαυση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2019). Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και 

η Θεματική Εβδομάδα που σχεδιάστηκε στα Λύκεια, η οποία και επιβίωσε για δύο χρόνια, έκτοτε 

όμως παραπαίει. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει είναι ένα στοιχείο που θα έπρεπε να 

επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βιωσιμότητας των καινοτομιών και να απασχολήσει την 

τρέχουσα επιστημονική κοινότητα. Ποιοι παράγοντες, λοιπόν, είναι αυτοί που καθιστούν μια 

καινοτομία βιώσιμη και της επιτρέπουν να εξελιχθεί και να μονιμοποιηθεί στην εκάστοτε βαθμίδα 

εκπαίδευσης;  

 Εν κατακλείδι, τα Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα εισήχθησαν στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να δημιουργήσουν νέα περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας και 

να ενθαρρύνουν μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης. Όπου εφαρμόστηκαν, επέφεραν θετικά 

αποτελέσματα και πραγματοποίησαν τους στόχους τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, πολλές 

φορές τέθηκαν στο περιθώριο είτε λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης είτε λόγω έλλειψης ανθρώπινων 

και υλικών πόρων, με αποτέλεσμα να γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικά απέναντι στην ευελιξία των 

ιδιωτικών σχολείων, στην ποικιλία των καινοτόμων προγραμμάτων και στις διαφοροποιημένες 

μεθόδους διδασκαλίας τους. 
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Κεφάλαιο 3: Η Ηγεσία στην υπηρεσία της καινοτομίας και της αλλαγής 

 

«Η  καινοτομία είναι αυτή που ξεχωρίζει τον Ηγέτη από αυτόν που ακολουθεί» 

(Steve Jobs) 

 

3.1. Ηγεσία στην εκπαίδευση 

 

         Η ηγεσία στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο παγκοσμίου ερευνητικού ενδιαφέροντος 

και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την προώθηση ενός αποτελεσματικού 

και σύγχρονου σχολείου. Το σχολείο, επηρεάζεται από τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις της κοινωνίας 

με αποτέλεσμα να πρέπει να αναπροσαρμόζεται συνεχώς (Κατσαρός, 2008). Συνέπεια αυτών 

αποτελεί και η μεγάλη μεταβολή στη θέση και στο ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Για 

αυτόν τον λόγο, στο σύγχρονο επιστημονικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον τίθεται συχνά η επιμελημένη 

προσαρμογή γενικών αρχών διοίκησης, η εισαγωγή καλών πρακτικών και η ανάπτυξη νέων 

προσεγγίσεων που θα αναπροσαρμόσουν και θα μετασχηματίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο 

σύνολό της (Stewart, 2006).  

 Ο όρος ηγεσία στην εκπαίδευση είναι ένας όρος «ομπρέλα» στον οποίο υπάγονται οι έννοιες 

της διεύθυνσης και της διοίκησης. Η ηγεσία είναι ευρύτερος όρος από τη διοίκηση και τη διεύθυνση, 

ωστόσο, οι τρεις αυτοί όροι δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά αλληλεπιδρούν και 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. Περαιτέρω, οι Σαΐτης και Σαΐτης 

(2012) επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης, αναφέροντας ότι η ηγεσία 

εμβαθύνει και εστιάζει στην αλλαγή με γνώμονα τους ανθρώπους, ενώ η διοίκηση είναι πιο 

«επιφανειακή», επιζητώντας τον κατάλληλο συνδυασμό ανθρώπινων και υλικών πόρων για τη 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

 Η ηγεσία στο σχολείο είναι έννοια με πολύπλοκες και ποικίλες διαστάσεις. Για κάθε 

διευθυντή, προσωπικός στόχος πρέπει να είναι η μεταβολή του από γραφειοκράτη – διεκπεραιωτή 

σε ηγέτη, που θα επιδιώκει και θα αναζητά την αλλαγή. Ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να διαπνέεται 

από δημοκρατικό πνεύμα, να είναι ανοικτός σε αλλαγές και να κινείται με ευελιξία. Ουσιαστικά, 

αυτό που μπορεί να προσδιορίσει τον διευθυντή ως ηγέτη είναι η αναγνώριση των πολλαπλών 

ρόλων του. Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005), ο ηγέτης είναι οραματιστής, ενθαρρύνει τις 

καινοτομίες, αναγνωρίζει και επιζητά τις πρωτοβουλίες από τους υφισταμένους του και προάγει το 

αίσθημα της κοινής συμπόρευσης προς την λήψη αποφάσεων. Είναι ικανός με την συμπεριφορά του 

να επηρεάζει συναισθηματικά την ομάδα του και να περιορίζει τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, 
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διασφαλίζοντας τη συνοχή της. Ο διευθυντής από την άλλη, επιδεικνύει εμπειρία και υψηλή 

μόρφωση, ακολουθώντας πιστά την γραφειοκρατική πολιτική της προϊσταμένης αρχής με 

αποτέλεσμα απλά να συντονίζει και να περιορίζει πρωτοβουλίες κάθε μορφής (Αθανασούλα - 

Ρέππα, 2012).  

 Παρά τις ομοιότητες που εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί  και οι επιχειρήσεις στην 

οργανωτική τους δομή, δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως το σχολείο δεν είναι επιχείρηση και πως 

παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες που οφείλονται στο διφυή χαρακτήρα του ως διοικητικού και 

ταυτόχρονα κοινωνικού θεσμού. Σύμφωνα με τον Bush (2011, στο Δούγαλη, 2017), η σχολική 

μονάδα είναι ένα «ανοιχτό» σύστημα εισροών - εκροών, όπου μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

τα αποτελέσματά της μετασχηματίζονται σε γνώσεις και συμπεριφορές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 

καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία καθώς και η κατεύθυνση που βαδίζει ο εκπαιδευτικός 

οργανισμός, δίνοντας έτσι στρατηγικό προσανατολισμό στον εκπαιδευτικό. Η ηγεσία στο σχολείο δε 

θεωρείται πλέον ένα ζήτημα ατομοκεντρισμού, αλλά στηρίζεται στην ομαδικοσυνεργατική λογική. 

Η συνεργασία συνδέεται με την ανάπτυξη των ανθρώπων, τη διαμόρφωση των αξιών και τη 

μεταβολή στον τρόπο σκέψης ενώ ταυτόχρονα συνάδει με την πρωτοπορία, την αλλαγή νοοτροπίας 

και την εξέλιξη, όντας το προϊόν συνένωσης μεταξύ διευθυντή, εκπαιδευτικών και κοινωνίας.  

 Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια μορφή ηγεσίας μπορεί να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικότερα στην πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η απάντηση δεν μπορεί 

να περιλαμβάνει μια μονοδιάστατη μορφή ηγεσίας, ακριβώς γιατί καμία μορφή ηγεσίας δεν μπορεί 

να αντιμετωπίσει από μόνη της την πολύπλοκη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι 

αλληλοεπικαλύψεις, οι διαφοροποιήσεις καθώς και το σημαντικό που έχει να προσφέρει η κάθε 

μορφής ηγεσίας οδηγούν στη διαπίστωση ότι δεν πρέπει βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην 

υιοθέτηση συγκεκριμένων ηγετικών στυλ αλλά κυρίως στην σύμπραξη εκείνων των μοντέλων, η 

εφαρμογή των οποίων μπορεί να επιφέρει θετική οργανωτική αλλαγή και βελτίωση (Harris, 2005). 

 

 

3.2 Εκπαιδευτική Ηγεσία και διαχείριση καινοτομίας 

 

 Η ανάγκη για αλλαγή στην εκπαίδευση, καθοδηγείται σημαντικά από τις απαιτήσεις της 

εποχής, από την επαγγελματική δυσαρέσκεια αλλά και από θέματα που αναφέρονται στον 

γενικότερο σχεδιασμό, την εισαγωγή και τη συντήρηση της καινοτομίας (Ψαράς, 2016). Η 

διαχείριση της εκπαιδευτικής καινοτομίας τείνει να έχει καθοριστικό χαρακτήρα τόσο για την ίδια 

την εκπαιδευτική αλλαγή όσο και για την σωστή οργάνωση και λειτουργία της εκπαιδευτικής 
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μονάδας. Έτσι, σύμφωνα με τον Hoyle (στο Δακοπούλου, 2008), κάθε εκπαιδευτική καινοτομία 

δύναται να επηρεάζει σημαντικά την οργανωσιακή δομή, το περιεχόμενο του αναλυτικού 

προγράμματος, τις διδακτικές μεθόδους, το ρόλο του εκπαιδευτικού καθώς και τις σχέσεις της 

τοπικής κοινωνίας με τη σχολική μονάδα. Η διαχείριση της καινοτομίας, πέρα των δομικών και 

λειτουργικών αλλαγών που προάγει σχετίζεται άμεσα και με αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα 

στελέχη ενεργούν, λαμβάνουν αποφάσεις, συντονίζουν και παρακινούν τους ανθρώπους 

(Birkinshaw, Hamel & Mol, 2008). Αυτές οι αλλαγές χαρακτηρίζουν τον οργανισμό, καθώς η 

διαχείριση της καινοτομίας αποτυπώνεται μέσα από νέες πρακτικές και διαδικασίες (Kesting et al., 

2015). Συνήθως βέβαια, οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες από ανώτερα διοικητικά στελέχη με 

απώτερο στόχο την αποδοτικότερη παιδεία και την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου 

(Ράπτης, 2006). Η ουσιαστική όμως επιτυχία της οποιαδήποτε αλλαγής δεν συντελείται από 

επιβεβλημένες νόρμες και διατάξεις αλλά έγκειται στον ανθρώπινο παράγοντα προσεγγίζοντας τη 

συνεργασία ως  σπουδαίο παράγοντα σχολικής ανάπτυξης. 

 Η διαδικασία της ενσωμάτωσης και διαχείρισης των καινοτομιών, απαιτεί την δυναμική 

παρουσία της σχολικής ηγεσίας.  Ειδικότερα, «η  σαφήνεια στόχων, η μορφοποίηση των επιθυμιών σε 

δράση, η πολυπρισματική θεώρηση των προτεινόμενων αλλαγών, η ουσιαστική εμπλοκή του 

προσωπικού, η απομάκρυνση από το συντηρητισμό και την παράδοση, καθώς επίσης και τα υψηλά 

επίπεδα εμπιστοσύνης και παρώθησης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άσκηση ηγεσίας ικανής 

να διαχειρίζεται αλλαγές» (Παπανικόλα, 2010: 5). Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), οι διευθυντές 

είναι σημαντικό, όχι μόνο να έχουν καινοτόμες ιδέες, αλλά να έχουν και μια καλή κατανόηση της 

όλης διαδικασίας της αλλαγής προκειμένου να τη διαχειριστούν και να καθιερώσουν τις σχολικές 

καινοτομίες. Ουσιαστικά, πρέπει να αντιλαμβάνονται όχι μόνο την τρέχουσα κατάσταση αλλά και 

τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν θέσει, να βλέπουν μακριά, ώστε να σχεδιάζουν με 

σύνεση και αποφασιστικότητα το μέλλον  (Ράπτης, 2006).  

 Η καινοτομία, ο ανασχηματισμός και η διαρθρωτική αλλαγή είναι μόνο μερικά από τα 

εφόδια που συνθέτουν το «ιδανικό» προφίλ του καινοτόμου ηγέτη. Η ανάλυση του ηγετικού προφίλ 

του διευθυντή που προωθεί την καινοτομία διερευνάται σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα προσωπικά 

του χαρακτηριστικά, τους τρόπους συμπεριφοράς αλλά και των πρακτικών που χρησιμοποιεί, 

στοιχείων που οικοδομούν την βιωσιμότητα της καινοτομικότητας (Ράπτης, 2006). Ηγετικές 

συμπεριφορές και νέες αντιλήψεις συντελούν αποφασιστικά στην αποτελεσματική διαχείριση της 

καινοτομίας. Σε όλο αυτό το «νέο» καινοτόμο σχολικό περιβάλλον, ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας διαχειριζόμενος εξισορροπητικά τις καταστάσεις, αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως 

συντονιστικό και καθοδηγητικό (Manaseh, 2016), εμψυχωτικό και διευκολυντικό (Λεμονή & 

Κολεζάκης, 2013) για την εφαρμογή των καινοτομιών από τους εκπαιδευτικούς. Η ακεραιότητα του 
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χαρακτήρα του και η χαρισματικότητά που επιδεικνύει του επιτρέπουν να δημιουργήσει 

περιβάλλοντα μάθησης που να καλλιεργούν πιο καινοτόμες δεξιότητες σκέψης, εξελιγμένη 

επικοινωνία και συνεργατικές δεξιότητες (Heibenberger, 2016). Με τον ίδιο τρόπο, οι ηγέτες 

μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη διαχείριση της καινοτομίας μειώνοντας την αβεβαιότητα που 

σχετίζεται με την επιδίωξή της, στηρίζοντας την αλλαγή και αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο είδος 

οργανωτικής νοοτροπίας, μοναδικό για κάθε σχολική μονάδα (Birkinshaw et al, 2008). Υπό αυτό το 

πρίσμα, η ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της οργανωτικής δημιουργικότητας, στην 

προώθηση προγραμμάτων καινοτομίας καθώς και στην υπέρβαση οποιαδήποτε αντίστασης 

εκδηλωθεί, εννοώντας ότι ο εκπαιδευτικός ηγέτης είναι η βασική δύναμη, που είτε προάγει είτε 

μπορεί να εμποδίσει τη διαχείριση της καινοτομίας (Kesting et al, 2015). 

 Η ποιοτική, αυθεντική ηγεσία καθοδηγείται από ηθικές αρχές, αναγνωρίζοντας τον τρόπο με 

τον οποίο οι αξίες και οι αντιλήψεις της επηρεάζουν την κουλτούρα του οργανισμού που ηγείται 

(Fullan, 2002). Διατείνεται έντονο το ενδιαφέρον για τη μορφή που παίρνει η ηγεσία ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του και η εύρυθμη λειτουργία του. 

Στο σύνολο τους οι τελευταίες ερευνητικές προσεγγίσεις αποτυπώνουν ότι οι μετασχηματιστικοί και 

συνεργατικοί τύποι ηγεσίας είναι οι πλέον γόνιμοι ώστε να υπηρετήσουν αποτελεσματικά το 

σύγχρονο σχολείο και τις επιταγές του, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους 

να αποκτήσουν πρόσβαση στην άσκηση και στη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ικανοί ηγέτες είναι αυτοί που γνωρίζουν καλά το εκπαιδευτικό συγκείμενο στο οποίο βρίσκεται το 

σχολείο τους και το διαχειρίζονται με τρόπο αποτελεσματικό, προσαρμόζοντας τον τρόπο διοίκησης 

τους σε αυτό (Hoy & Miskel, 2013), ενώ παράλληλα επιδεικνύει και εκείνες τις συμπεριφορές που 

οδηγούν ομαλά στην καινοτομία. Δεν υπάρχει βελτιωμένο σχολείο χωρίς κάποιον ηγέτη που είναι 

καλός στη μεταμορφωτική ηγεσία. Όλη η δράση τους διαχέεται μέσα από το ότι «Ένας 

αποτελεσματικός διευθυντής μπορεί να μετασχηματίσει ένα σχολείο, ενώ είναι αμφίβολο το κατά πόσο 

ένα δυναμικό προσωπικό μπορεί να αλλάξει ένα σχολείο, δίχως την ύπαρξη ενεργητικής διοίκησης» 

(Βότση, 2016: 521). Λειτουργώντας μέσα σ' αυτή την προοπτική περνά πλέον από την απλή άσκηση 

διαχείρισης και διοίκησης στην άσκηση πραγματικής ηγεσίας.  
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3.3 Καινοτομικά Στυλ Ηγεσίας 

 

 Ως ηγετικό στυλ προσδιορίζεται «η σύνδεση όλων των συμπεριφορών και πρακτικών που 

χρησιμοποιεί ο σχολικός διευθυντής για να επηρεάσει την συμπεριφορά των άλλων» (Pashiardis, 2004, 

στο Braukman & Pasiardis, 2011: 13). Στην σχετική ερευνητική βιβλιογραφία υπάρχει αφθονία 

περιγραφών ηγετικών στυλ και τύπων ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εστιάζει ο ηγέτης με 

γνώμονα τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις συμπεριφορές και τις ηγετικές πρακτικές που 

χρησιμοποιεί. Καθώς μελετήθηκαν στο σύνολό τους οι περισσότερες θεωρίες ηγετικών πρακτικών, 

επιλέχθηκαν εκείνες οι μορφές που ευνοούν και προωθούν την αλλαγή και την διάχυση 

καινοτομιών. Η κοινή συνισταμένη αυτών των θεωρητικών προσεγγίσεων είναι ότι επιβάλλεται ο 

επαναπροσδιορισμός του όρου «ηγεσία», εγκαταλείποντας την παραδοσιακή θεώρηση του 

μονοπρόσωπου ηγέτη και εστιάζοντας σε μια ηγεσία η οποία αναλαμβάνεται από πολλούς με στόχο 

την εξέλιξη και την αλλαγή (Fullan, 2016; Harris, 2005; Spillane & Healey, 2010; Ψαράς, 2016). 

 

3.3.1 Μετασχηματιστική Ηγεσία 

  

 Η θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας έντονα επηρεασμένη από τις απόψεις του Burns 

(1978) και του Bass (1990), κατέχει τις τελευταίες δύο δεκαετίες προεξέχουσα θέση στις νεότερες 

θεωρίες και εμπειρικές μελέτες σχετικά με την ηγεσία, εντοπίζοντας μια σύνδεση ανάμεσα σε αυτήν 

και την αποτελεσματικότητα (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014). Μετασχηματίζω εξ΄ ορισμού 

σημαίνει αλλάζω, με την αλλαγή να αποτελεί τη βασικότερη επιδίωξη του συγκεκριμένου μοντέλου. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηγεσία στραμμένη στην αλλαγή και στην προώθηση της καινοτόμου 

δράσης, θέτοντας ως πυρήνα τον ανασχεδιασμό του σχολικού οργανισμού (Αθανασούλα - Ρέππα, 

2012; Sergiovanni, 2001). Ο Burns (1978: 20) επισήμανε πως η μετασχηματιστική ηγεσία στοχεύει 

«να βελτιώσει το επίπεδο της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την ηθική φιλοδοξία τόσο του ηγέτη, όσο 

και εκείνου που τον ακολουθεί, έχοντας μετασχηματιστικής επίδραση και στους δύο». Οι περισσότεροι 

μελετητές της εκπαιδευτικής ηγεσίας διακρίνουν τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι αποτυπώνουν 

ιδανικά τη δομή της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Σύμφωνα με τον Bus (στο Αθανασούλα - Ρέππα 

2008), τα βασικά χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη είναι: «η εξιδανικευμένη επιρροή 

(idealized influence), η εμπνευσμένη υποκίνηση (inspirational motivation), η πνευματική διέγερση 

(intellectual stimulation) και το εξατομικευμένο ενδιαφέρον (individualized consideration)».  

 Με βάση τα παραπάνω ιδανικά που εμφανίζει ο μετασχηματιστικός ηγέτης, η έμφαση στους 

ανθρώπους και η αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού αναδεικνύονται σημαντικά. Μέσω της 
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συνεχούς κινητοποίησης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική παρακίνηση και στις ανάγκες του 

προσωπικού του, μένοντας προσηλωμένος στο στόχο για αλλαγή (Bass & Avolio, 1994). Δημιουργεί 

προοπτική στον οργανισμό, επιζητά και ενεργοποιεί την καινοτομία ενώ ταυτόχρονα συντελεί με τη 

συμπεριφορά του στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν σε 

ανάγκες όπως η αυτοπραγμάτωση, η αυτονομία και παύουν να ενδιαφέρονται μόνο για το 

οικονομικό όφελος. Το προσωπικό ενδιαφέρον και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των μελών της 

ομάδας του μετασχηματιστικού ηγέτη, αντανακλά την προσοχή του στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των ανθρώπων του οργανισμού, δομώντας σχέσεις που βασίζονται στον σεβασμό και 

την εμπιστοσύνη. Αυτό το ενδιαφέρον ισχυροποιεί τον οργανισμό καθώς ενισχύει τις δυνατότητες 

των ατόμων μέσα από την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και αμφίδρομης επικοινωνίας γεγονός 

που συμβάλει στην ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος προς όφελος της αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού (Stewart, 2006). 

 Παράλληλα, οι Thoonen, Sleegers, Oorts, Peetsma και Geijsel (2011), κατέδειξαν ότι η 

χρήση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας συμβάλει στην οργάνωση των σχολικών μονάδων όσο 

και στην παροχή κινήτρων. Η δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στη σχολική μονάδα συνιστά 

βασικό συστατικό της διαδικασίας της κινητροδότησης, καθώς οι δάσκαλοι με υψηλή δέσμευση 

κινητοποιούνται περισσότερο από εσωτερικά κίνητρα και ηθικές νόρμες για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Τέλος, ο ρόλος της μετασχηματιστικής ηγεσίας αναδείχθηκε σημαντικός 

και στην εφαρμογή πρακτικών που βελτιώνουν το κλίμα της σχολική μονάδας, δημιουργούν 

συνθήκες συνεργασίας και αυξάνουν την δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στη σχολική μονάδα. 

Στην μελέτη των Ahamad και Hazim, (2016) ''The Effects of Transformational Leadership towards 

Teachers Innovative Behavior in Schools'', διερευνάται η επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

στην καινοτόμα συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Η πνευματική διέγερση και η εξατομικευμένη 

προσοχή χρησιμοποιούνται από τους μετασχηματιστικούς ηγέτες ως παράγοντες που παρακινούν 

τους εκπαιδευτικούς της έρευνας να δρουν καινοτόμα, καθώς τους παρέχουν κίνητρα για την 

αξιοποίηση νέων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που ανακύπτουν.   

 Το μετασχηματιστικό μοντέλο αναγνωρίζεται ως ένα από τα επικρατέστερα μοντέλα 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, με σημαντικό του πλεονέκτημα την άσκηση της ηγεσίας όχι από ένα άτομο 

αποκλειστικά, αλλά από περισσότερα, καθώς το προσωπικό υπόκειται στην εμπνευσμένη επιρροή 

του ηγέτη, που έχει την ικανότητα, μέσω της ενσυναίσθησης, να επικοινωνήσει μαζί του και να 

προωθήσει το όραμα, τις προσδοκίες και τους στόχους του. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης αναζητά 

κίνητρα, κυνηγά να ικανοποιήσει και να υπηρετήσει υψηλές ανάγκες, εμπλέκοντας όλους τους 

μετόχους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Stewart, 2006). Ο ρόλος του είναι ενοποιητικός, 

καταργώντας την αλληλεπίδραση με την επίδειξη δύναμης και εξουσίας. Αναμφίβολα, η υιοθέτηση 
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πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας, οι οποίες θα επικεντρώνονται στον καθορισμό σύγχρονης 

κατεύθυνσης, στην κατανόηση και ανάπτυξη ανθρώπων και στον ανασχεδιασμό του οργανισμού 

θεωρείται απαραίτητη για να ικανοποιηθούν οι στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες του ηγέτη. 

 

 

3.3.2 Συμμετοχική Ηγεσία  

 

       Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των πρόσφατων ερευνών σε σχέση με τις μορφές 

επιτυχημένης ηγεσίας, καταδεικνύει ότι η εξουσία δεν πρέπει να συγκεντρώνεται σε ένα και 

μοναδικό πρόσωπο, αλλά να διαμοιράζεται ανάμεσα στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, 

επιμεριζόμενη σε ευθύνες και υποχρεώσεις (Harris, 2005). Αυτού του είδους η ηγεσία 

αντικατοπτρίζεται ιδανικά στο μοντέλο της συμμετοχικής ηγεσίας. Η συμμετοχική ηγεσία είναι μια 

μορφή ηγεσίας, η οποία χαρακτηρίζεται από δημοκρατικά στοιχεία, που προάγουν τη 

συλλογικότητα, την ίση εκπροσώπευση και την ενεργή παρουσία όλων εκείνων των φορέων που 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι, με λίγα λόγια και σύμφωνα με τους Harris και 

Lambert (2003, στο Χατζηγιάννη & Αγγελίδης, 2008), η ηγεσία των πολλών έναντι των λίγων. Δεν 

είναι κάτι που ασκείται από ένα άτομο έναντι άλλων, αλλά αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό μιας 

ομάδας ατόμων, στην οποία το κάθε άτομο αξιοποιεί τις δικές του δυνάμεις (Harris, 2005). 

 Η συμμετοχική ηγεσία βασίζεται στην παραδοχή ότι ως κέντρο του ηγετικού ρόλου πρέπει 

να είναι η προώθηση της από κοινού ιδέας, με ομαδικοσυνεργατική λήψη των αποφάσεων. Σύμφωνα 

με τον Sergiovanni (1984, στο Κατσαρός, 2008: 111), ο συμμετοχικός τύπος ηγεσίας συμβάλει στο 

«δέσιμο», στην ενδυνάμωση του προσωπικού, σε βελτιωμένα αποτελέσματα και στη μείωση της 

πίεσης που βιώνουν οι προϊστάμενοι καθώς «τα βάρη της ηγεσίας μπορούν να μειωθούν, αν οι 

λειτουργίες και ο ρόλος της ηγεσίας διαμοιράζονται». Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτό το στυλ ηγεσίας, 

ενθαρρύνει την ανάληψη ευθύνης με συνεργατικό χαρακτήρα, δέχεται τις συμβουλές και τις απόψεις 

τους, κερδίζει τη συμπάθεια και την εκτίμηση τους. επιτυγχάνοντας με αυτές τις συμπεριφορές 

αύξηση της απόδοσης τους. Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης ενισχύεται η αίσθηση συνοχής της 

ομάδας και  η επίδοση της (Hoy & Miskel, 2013), δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης ενώ 

παράλληλα συντίθεται και ένα κοινό πλαίσιο αξιών και πεποιθήσεων με όλα τα σχολικά ζητήματα 

να τίθενται στην αρένα του αναστοχασμού και του διαλόγου. 

 Η συμμετοχική ηγεσία κατά τον Gronn (2000, στο Hoy & Miskel, 2013), είναι το κέντρο 

ενός διαφορετικού προτύπου μέσα στο σχολείο, όπου οι διακρίσεις ανάμεσα σε ηγέτες και 

υφισταμένους, τείνουν να εξαλείφονται. Υπάρχουν πολλοί ηγέτες, όχι μόνο ένας, αφού η ηγεσία 
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μοιράζεται. Ο ρόλος του διευθυντή, ωστόσο, δεν καταργείται, αλλά γίνεται πιο σημαντικός, «αφού 

έχει να κάνει με ένα πλέγμα μικρών ηγετών που αναμένουν από τον ίδιο καθοδήγηση και υποστήριξη, 

γεγονός που τον χρεώνει με την ανάγκη ανάπτυξης ενορχηστρωτικών και οργανωτικών δεξιοτήτων, 

ευστροφίας, προνοητικότητας και ευελιξίας» (Χατζηγιάννη & Αγγελίδης, 2008: 462). Ο 

διαμοιρασμός της ηγεσίας ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας και κατά συνέπεια η συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων, οδηγούν αναμφισβήτητα, σε ορθότερες αποφάσεις, σε ανοιχτό κλίμα και γενικά σε 

καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

 

3.3.3 Κατανεμημένη Ηγεσία  

 

  Ένας όρος που χρησιμοποιείται αρκετά στην πρόσφατη βιβλιογραφία και αναφέρεται επίσης 

σε συμμετοχικά πρότυπα είναι αυτός της κατανεμημένης ηγεσίας. Η κατανεμημένη ηγεσία αποτελεί 

ακόμα μια μορφή συνεργατικής ηγεσίας, η οποία όμως επικεντρώνεται στην κατανομή της εξουσίας 

και των δεξιοτήτων διαχείρισης, σε αντίθεση με την συμμετοχική όπου εστιάζει κυρίως στην 

αμοιβαία επιρροή μεταξύ των μελών της ομάδας (Kesting et al, 2015). Είναι η περίπτωση της 

ηγεσίας όπου η ευθύνη των πράξεων και των αποφάσεων όλης της σχολικής μονάδας είναι 

μοιρασμένη σε όλο το εκπαιδευτικό δυναμικό που εργάζεται σε αυτήν. Ο Barth (2001) ονομάζει 

αυτή την μορφή ηγεσίας ως «ηγεσία των εκπαιδευτικών». Ο ίδιος μάλιστα τονίζει πως αν θέλουμε 

να δημιουργήσουμε διαφορετικά σχολεία στα οποία όλοι οι μαθητές μαθαίνουν καινοτόμα, πρέπει 

σε αυτά όλοι οι δάσκαλοι να ηγούνται. Βέβαια, δεν πρόκειται για μια μορφή ηγεσίας η οποία 

εστιάζει μόνο στον ηγέτη, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Απαιτεί προοπτική και ενεργή 

εμπλοκή, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην επίσημη οργανωσιακή δομή αλλά εμπλέκει στους 

κόλπους της τους γονείς και την τοπική κοινωνία (Ψαράς, 2016), μεταδίδοντας τους το όραμα και τη 

στοχοθεσία του οργανισμού τους.  

 Ουσιαστικά, η κατανεμημένη ηγεσία βασίζεται περισσότερο στην αμοιβαιότητα και στην 

εμπιστοσύνη (Kesting et al, 2015)· απαιτεί ηγέτες οι οποίοι ευνοούν τη διαβούλευση και τη 

διάδραση από την διοίκηση και τον έλεγχο. Επίσης, εξηγούν πως οι διευθυντές στο περιβάλλον 

κατανεμημένης ηγεσίας λειτουργούν ως εμψυχωτές και όχι ως ελεγκτές. Δεν έχει σημασία η θέση 

στην οποία βρίσκεται ένα άτομο, αλλά η ικανότητά και η θέληση του να προσφέρει στις διαδικασίες 

του σχολείου (Harris, 2005). Οι ηγέτες φυσικά δεν χάνουν τον ρόλο τους, αλλά αποκτούν νέο. Είναι 

αυτοί που προωθούν την αλλαγή της σχολικής τους μονάδας, παρέχουν ανατροφοδότηση σε κάθε 

εκπαιδευτικό ξεχωριστά και δέχονται την συμβουλή χωρίς να την αμφισβητούν, αλλά 
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αποκομίζοντας τη χρησιμότητά της (Ψαράς, 2016). Επιδεικνύουν έντονη αφοσίωση και προσήλωση 

στο έργο της καινοτομίας, επιδιώκοντας τόσο την προσωπική όσο και τη συλλογική τους εξέλιξη.  

 Από την παραπάνω παράθεση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και 

πρακτικών των ηγετικών τύπων, σύμφωνα με μια σύντομη ανασκόπηση της ερευνητικής 

βιβλιογραφίας, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως δεν υπάρχει ένα στυλ ηγεσίας που 

συνταιριάζει με κάθε προσπάθεια εισαγωγής και εφαρμογής καινοτόμων δράσεων. Ανάλογα με την 

δομή, το εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο και το επίπεδο ετοιμότητας τόσο των δομών όσο και των 

προσώπων του σχολικού οργανισμού, τις συγκεκριμένες χρονικές συγκυρίες, τον χαρακτήρα και τα 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της τοπικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου εκπαιδευτικού 

συστήματος πρέπει να γίνει επιλογή του κατάλληλου τύπου ηγεσίας (Hallinger, 2003) ή σύμφωνα με 

τους Braukman & Pasiardis (2011) το καταλληλότερο μίγμα ηγετικών τύπων και πρακτικών που θα 

συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση αλλαγών και καινοτόμων δράσεων. 

 

3.4 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην έκβαση της εκπαιδευτικής καινοτομίας 

 

  Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν 

καθώς γίνεται πολύπτυχος και πιο απαιτητικός, επιβάλλοντας τη θεώρηση του εκπαιδευτικού ως 

επαγγελματία που κατέχει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και άρτια ψυχοπαιδαγωγική 

κατάρτιση (Τσούλιας, 2009). Προσπαθώντας να καλύψουν την ύλη ενός μοναδικού βιβλίου, που 

στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, βλέπουν να εκμηδενίζεται ο ρόλος 

τους σε αυτόν του απλού διεκπεραιωτή εκπαιδευτικών εντολών και κατευθύνσεων. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία μάθησης και 

εξειδίκευσης απέναντι σε καθετί νέο που προσφέρεται στο εκπαιδευτικό πεδίο, πλάθοντας έναν 

αυτόνομο ρόλο στα εκπαιδευτικά συγκείμενα (Παπαναούμ, 2014).  

 Στο πλαίσιο του νέου επαγγελματικού ρόλου που προσλαμβάνει ο εκπαιδευτικός, καίριο 

στοιχείο αποτελεί το κομμάτι της αυτονόμησής του. Σύμφωνα με τους Gorosidis και Papaioannou 

(2016), πρέπει να επικρατεί η ιδέα ότι τα αυτόνομα κίνητρα των εκπαιδευτικών σε κάθε εργασία που 

εκτελούν πρέπει να είναι διάχυτα για υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά επιτεύγματα καθώς και για τη 

βέλτιστη μάθηση και την αποτελεσματική εφαρμογή των καινοτομιών. Ουσιαστικά, η όποια 

κατάρτιση επιθυμούν να κατακτήσουν, θα πρέπει να γίνεται με δική τους πρωτοβουλία και όχι 

υποχρεωτικά. Από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται πια να συμβαδίζουν με την εποχή και με τις 

απαιτήσεις της επαναπροσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καινοτομίες πρέπει να ωθούν τους εκπαιδευτικούς και να εγείρουν 
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εσωτερικά κίνητρα και δέσμευση (Gorosidis & Papaioannou, 2016), ενθαρρύνοντας τους να 

βελτιώνουν τη διδακτική πρακτική τους και τον ενθουσιασμό για το επάγγελμά τους.  

 Σύμφωνα με τον Αθανασίου (2015) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ζήτημα 

στρατηγικής σημασίας τόσο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και για τον 

εκσυγχρονισμό των ίδιων των εκπαιδευτικών συστημάτων που επιδιώκουν την αλλαγή.. Σε αυτό το 

πλαίσιο, τίθεται αναγκαία η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Η επαγγελματική 

ανάπτυξη είναι κατά βάση μια συνεχής διαδικασία μάθησης, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί 

διαμορφώνουν αξίες και γνώσεις, μέσω των οποίων εξελίσσουν τον επαγγελματικό τους ρόλο 

(Παπαναούμ, 2014). Πρόκειται δηλαδή για μια εξελικτική διαδικασία, η οποία διαπλέκεται με την 

προσωπική, ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη του επαγγελματία. Βέβαια αυτό συνεπάγεται και την 

ανάλογη υποστήριξη από τον κεντρικό κρατικό μηχανισμό δημιουργώντας ειδικές δομές 

επιμόρφωσης (Ψαράς, 2016). Σύμφωνα με τον Μπρούσα (2017: 5), «στην Ελλάδα οι επιμορφωτικές 

πολιτικές που ακολουθήθηκαν διαχρονικά στο θέμα αυτό, μπορούν να χαρακτηριστούν πρόχειρες, 

χωρίς απόλυτη επιστημονική βάση, ανεπίκαιρες, διεκπεραιωτικές με γνώμονα την απορρόφηση 

ευρωπαϊκών κονδυλίων και συχνά ανεπαρκείς».  

 Φυσικά και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού απαιτεί τη συνεργασία και την επικοινωνία με 

όλη την σχολική κοινότητα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται οι στόχοι των μελών να είναι κοινοί και να 

προάγεται η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό των στόχων της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Η συνεχής διάδραση και επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, η 

υποστήριξη και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υιοθέτηση της καινοτομίας 

(Fullan, 2007). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μια πιο ιδιαίτερη σχέση και με τους γονείς 

αλλά και με την τοπική κοινωνία, επιζητώντας την στήριξη και τη συνεργασία τους για την 

εφαρμογή κάθε καινοτόμας πρακτικής. 

 Το είδος επίσης, της σχέσης που διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την ομαλή ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη και απόδοση των μαθητών. Αναγκαία συνθήκη για να ευνοηθεί η μάθηση, συνιστά το 

θετικό κλίμα και η ευχάριστη ατμόσφαιρα (Ζιάκα, 2014) που ανακαλεί τα πιο οικεία περιβάλλοντα 

για τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και να εργαστούν δημιουργικά. Οι μαθητές θα 

πρέπει να αισθάνονται τους εκπαιδευτικούς ως ανθρώπους που πορεύονται μαζί τους στη νέα εποχή 

αντιμετωπίζοντας τις ίδιες προκλήσεις και όχι ως ανθρώπους μιας άλλης εποχής που τους κρατούν 

πίσω, μένοντας προσκολλημένοι σε εκπαιδευτικές πρακτικές του παρελθόντος.  

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σαφώς και είναι σημαντικός αλλά κυρίως πρέπει να δίνει χώρο 

στους μαθητές και να είναι συντονιστικός και βοηθητικός. Βασικός στόχος του δεν είναι η 

διδασκαλία από την έδρα αλλά η κινητοποίηση της τάξης με γνώμονα την κριτική σκέψη και την 
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δημιουργικότητα των ίδιων των μαθητών. Στην προσπάθεια για μια πιο αποτελεσματική διδακτική 

πράξη, ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε οδηγό και σύμβουλο, ο οποίος καλείται να αναπτύξει 

ειδικές δεξιότητες και να εισάγει νέες διδακτικές μεθόδους (Τσούλιας, 2009). Για την επιτυχία 

εκπαιδευτικών καινοτομιών, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιζητούν την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, να φέρουν νέα μέσα και τρόπους στη 

μαθησιακή διαδικασία για να καταστήσουν τη σχολική μονάδα πιο σύγχρονη και ζωντανή. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ο σχεδιαστής, ο οργανωτής, ο εμψυχωτής (Βότση, 2016) και στο 

τέλος αυτός που θα αξιολογήσει και θα επιβραβεύσει τους μαθητές του για την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. 

 Σήμερα αναμένεται από τους σύγχρονους δασκάλους να γνωρίζουν και να εισάγουν νέες 

ιδέες και δεδομένα στην τάξη, να προσανατολίζουν τη διδασκαλία στην ανάπτυξη και εξέλιξη των 

μαθητών και να επιμορφώνονται σε θεματικές που προάγει η σύγχρονη εκπαίδευση. Οι 

εκπαιδευτικές αλλαγές δεν νοούνται χωρίς την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να έχει την προσωπικότητα και την κατάρτιση που θα του επιτρέψουν να 

ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. Με αυτό τον τρόπο 

αποκτά και ο ίδιος με τη σειρά του μια νέα μορφή και διάσταση, τον «Ηγέτη της τάξης» (Poekert, 

Alexandrou & Shannon, 2016). 
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Κεφάλαιο 4. Καινοτομία, αλλαγή και εκπαιδευτικός ηγέτης: Ερευνητική επισκόπηση 

 

 Τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία εντοπίστηκε πληθώρα ερευνητικών 

δεδομένων σχετικά με την εκπαιδευτική καινοτομία και την αλλαγή καθώς αποτελούν διαστάσεις 

που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη σύγχρονη εκπαίδευση. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μελετών αυτών 

επικεντρώνεται κυρίως στο ρόλο που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στην καινοτομία, εστιάζοντας 

στις αντιλήψεις τους σχετικά με αυτήν. Οι έρευνες που επικεντρώνονται συγκεκριμένα στους 

σχολικούς διευθυντές είναι λιγότερες, τόσο σε διεθνές όσο και ελληνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, 

μόλις τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον άρχισε να εστιάζει και στην οπτική των 

εκπαιδευτικών ηγετών, ενισχύοντας το ερευνητικό πεδίο με αξιόλογες μελέτες επί του θέματος. Οι 

αντιλήψεις τους επί των καινοτομιών και οι παράμετροι που αναδύονται από την επιρροή που 

παρουσιάζει η εκπαιδευτική ηγεσία στην διάχυση τους παρατίθενται συνοπτικά στις παρακάτω 

έρευνες: 

 

4.1 Ερευνητικά δεδομένα στον διεθνή χώρο 

 

 Αρχικά, μελετήθηκαν οι απόψεις των ίδιων των διευθυντών απέναντι στις πρακτικές που 

πρέπει να κατέχουν για να εφαρμόσουν καινοτομίες για τη σύγχρονη εκπαίδευση. Ο Heißenberger 

(2016), στην προσπάθεια του να προσεγγίσει την έννοια της καινοτομίας μέσω των ηγετικών 

πρακτικών, διενήργησε έρευνα 658 διευθυντών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστρία. Μέσω 

της έρευνας, προσπάθησε να εξετάσει την επίδραση των διευθυντών στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών στα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

πρωτοβουλία, η αυτονομία, η ικανότητα, η αυτοπεποίθηση και η προσωπική ευθύνη είναι 

απαραίτητα εφόδια που οφείλουν να κατέχουν οι διευθυντές ώστε να εξασφαλίσουν την ομαλή 

οργάνωση και έκβαση της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Παράλληλα, μέσω της έρευνας 

καταδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των διευθυντών ώστε να 

υποστηριχθούν πιο ενεργά στο έργο τους. 

 Μελετώντας το προφίλ των ηγετών εκπαίδευσης, το 2010-2011 το Υπουργείο Παιδείας του 

Ιράν στην προσπάθεια του να ενισχυθεί η καινοτομία στα σχολεία του Τρίτου Κόσμου, 

πραγματοποίησε μια έρευνα σε σχολεία της Τεχεράνης, με στόχο τη διεύρυνση των επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών των διευθυντών και των επιπτώσεων της καινοτομίας στη σχολική οργάνωση. Σε 

αυτή την έρευνα των Esfahani και Pour που δημοσιεύτηκε το 2013, οι διευθυντές του δείγματος 
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κατέδειξαν ότι ένας διευθυντής μπορεί να στρέψει την προσοχή του μακριά από εγκύκλιους και 

τυπικές οδηγίες και να λύσει τα εκπαιδευτικά και οργανωτικά προβλήματα ενός σχολείου με δικές 

του πρωτοβουλίες και νέες μεθόδους που θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι παράγοντες όπως το καθεστώς ιδιοκτησίας των σχολείων 

και η ηγετική μορφή του διευθυντή σχετίζονται σημαντικά με την καινοτομία των σχολικών 

οργανισμών.  

 Στη μελέτη των Brundrett και Duncan (2011), παρουσιάζεται ένα ερευνητικό πρόγραμμα το 

οποίο διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία μπορεί να ενσωματωθεί με επιτυχία 

στα δημοτικά σχολεία. Η συλλογή δεδομένων περιλάμβανε 40 ημιδομημένες συνεντεύξεις 

διευθυντών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία, οι οποίοι ερωτήθηκαν για τις δεξιότητες, τις 

διαδικασίες και τις πρακτικές που απαιτούνται για την ηγεσία της επιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών 

στο δημοτικό σχολείο. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ηγέτες των σχολείων πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα «ήθος για αλλαγή», για επιτευχθεί και να ενσωματωθεί η καινοτομία ως 

οργανικό μέρος του σχολικού προγράμματος καθώς και ότι η σχολική συνεργασία αποτελεί βασικό 

μηχανισμό για την αλλαγή. Ένα τέτοιο ήθος δύναται να προκληθεί μόνο από την κατανεμημένη 

ηγεσία, προκειμένου να μπορέσουν όλα τα «ταλέντα» του προσωπικού να συνενωθούν και να 

εξερευνήσουν νέες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας. Επιπλέον, η αλλαγή πρέπει να λάβει υπόψη 

και να συμβαδίζει πλήρως με το ιδιαίτερο περιβάλλον του σχολείου και να συμμερίζεται τις 

εκάστοτε ανάγκες του. 

 Οι Poekert et al. (2016) διεξήγαγαν ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς - 

ηγέτες στις ΗΠΑ. Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία της, η έρευνα εφαρμόστηκε και 

αξιολογήθηκε παράλληλα στην Αγγλία, την Ιρλανδία, την Σκωτία και την Ουαλία. Βασικό 

αποτέλεσμα της έρευνάς τους ήταν ότι όταν οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον, τους παρέχεται ένα πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής ανάπτυξης και έχουν 

την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην σχολική οργάνωση, τότε παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

βελτίωση του σχολείου. Υποστήριξαν ακόμη, πως η ανάπτυξη της διάστασης της ηγεσίας στην 

ιδιότητα τους ως εκπαιδευτικοί είναι μία επαναλαμβανόμενη κι όχι ευθύγραμμη εμπειρία και έχει ως 

στόχο της τόσο την προσωπική ανάπτυξη, όσο και την ανάπτυξη του επαγγελματικού τους ρόλου.  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μελετήθηκαν οι μορφές ηγεσίας που λαμβάνουν οι διευθυντές αλλά 

και ο τρόπος που επηρεάζουν τη διαδικασία των καινοτομιών αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Οι 

Kesting et al. (2015), πραγματοποίησαν μια μελέτη διερευνώντας την επιρροή των διαφορετικών 

μορφών ηγεσίας στη διαχείριση της καινοτομίας. Για να γίνει αυτό, αναπτύχθηκε ένα συγκεκριμένο 

μοντέλο μελέτης προσανατολισμένο σε τέσσερις γενικές διαστάσεις: στους ανθρώπους, τα μέσα, τα 

αποτελέσματα και τους στόχους. Με βάση αυτό το πλαίσιο, εξετάστηκαν μελέτες σχετικά με την 
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καθοδηγητική και συμμετοχική ηγεσία, την χαρισματική ηγεσία, την ηγεσία μετασχηματισμού 

καθώς και την συναλλακτική και την κατανεμημένη ηγεσία. Βρέθηκαν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 

διαφορετικά στάδια και οι τύποι καινοτομιών αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την ηγεσία και ότι 

η καινοτομία είναι άμεσα συνυφασμένη με μετασχηματιστικά, συμμετοχικά και κατανεμημένα 

πρότυπα ηγεσίας. 

 Εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε και από τους Sitthisomjin, Somprach και Phuseeorn το 

2018 σε 800 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ταϊλάνδη. Στόχος της έρευνας ήταν ο 

συσχετισμός της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με την ενσωμάτωση της καινοτομίας 

στις πρακτικές διδασκαλίας του σχολείου. Η μετασχηματιστική ηγεσία βρέθηκε να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις σχολικές επιδόσεις. Επιπλέον, η μετασχηματιστική ηγεσία 

υποβοηθούσε έμμεσα την απόδοση των σχολείων μέσω της σχολικής καινοτομίας, της οργανωτικής 

μάθησης και της διαχείρισης πόρων. Σύμφωνα με την έρευνα, ο διευθυντής - ηγέτης του σχολείου 

είναι απαραίτητο να είναι καινοτόμος και δημιουργικός, να εμπνέει το διδακτικό προσωπικό και να 

παροτρύνει τη χρήση των καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας μέσα στην τάξη καθώς τα 

αποτελέσματα των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν μια σχέση ζωτικής σημασίας 

μεταξύ της ενσωμάτωσης της καινοτομίας και της αποτελεσματικής ηγεσίας μέσα σε έναν 

εκπαιδευτικό οργανισμό.  

 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και η διερεύνηση των αναγκών τους, αποτελούν ακόμα ένα 

πεδίο στο οποίο εστιάζει η έρευνα. Οι Thoonen et al. (2011) πραγματοποίησαν ποσοτική έρευνα σε 

502 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από 32 δημοτικά σχολεία της Ολλανδίας για να εξετάσουν την 

επιρροή που ασκούν οι πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας, οι οργανωσιακές συνθήκες του 

σχολείου, οι παρακινητικοί παράγοντες και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις διδακτικές τους 

πρακτικές. Συμπέραναν πως η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης 

και ιδίως η επιμόρφωση, είναι στοιχεία που συμβάλλουν στις πρακτικές τους, ενώ από τους 

παρακινητικούς παράγοντες ο σημαντικότερος ήταν η αίσθηση αυτόαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών και δευτερεύοντες οι οργανωσιακές συνθήκες του σχολείου και οι ηγετικές πρακτικές 

για τη μάθηση. Τέλος, κατέληξαν πως οι πρακτικές της μετασχηματιστικής ηγεσίας εγείρουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τους παρέχουν κίνητρα, ενώ παράλληλα 

βελτιώνουν τις συνθήκες του σχολείου. 

 Παράλληλα, στην έρευνα ''The effects of Transformational Leadership towards Teachers 

Innovative Behavior in Schools'' (Ahamad & Hazim, 2016), διερευνάται η επίδραση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στην καινοτόμα συμπεριφορά 346 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στη Μαλαισία. Τα αποτελέσματα της ανέδειξαν την σημαντική επίδραση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στην καινοτόμα συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Η πνευματική 
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διέγερση και η εξατομικευμένη προσοχή συνιστούν τις βασικές πτυχές της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας που παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να δρουν καινοτόμα καθώς τους παρέχουν κίνητρα για 

την προώθηση νέων ιδεών και καινοτόμων λύσεων.    

 Οι Clement και Vandenberghe (2001) πήραν συνεντεύξεις από 39 εκπαιδευτικούς 11 

δημοτικών σχολείων στην Αγγλία για να μετρήσουν τις απόψεις τους σχετικά με την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη και τις επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις τους με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Συμπέραναν πως όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν συναδελφικές σχέσεις με τους διευθυντές τους, όχι 

μόνο εγείρονται ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης, αλλά αυτό έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη τη 

σχολική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εργασιακές συνθήκες που συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη και στην επιτυχή εφαρμογή καινοτομιών. 

            Σε έρευνα των Zembylas και Barker (2007), παρουσιάστηκαν οι συναισθηματικές 

αντιδράσεις που εμφάνισαν οι εκπαιδευτικοί σε περιόδους αλλαγών Πρόκειται για μια ποιοτική 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο του Ιλλινόις με τη συμμετοχή 6 δασκάλων, 

η οποία καταδεικνύει  πως η ευαισθησία στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για συναισθηματική και 

κοινωνική υποστήριξη σε περιόδους αλλαγής είναι καθοριστικής σημασίας και εξαρτάται άμεσα από 

τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης που αναπτύσσονται μεταξύ όλου 

του προσωπικού καθώς και τις προσωπικές και ηθικές αξίες των ερωτηθέντων. 

 Αξιοσημείωτη είναι και η μελέτη του Blândul (2015), ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο της 

έρευνας τους ίδιους τους μαθητές. Μέσα από τη μελέτη του ήθελε να εκμαιεύσει από τους ίδιους 

τους μαθητές τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η καινοτομία στις διδακτικές προσεγγίσεις 

και τον αντίκτυπο στην εκπαίδευση τους. Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από 158 μαθητές 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρουμανία. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, κατά τη γνώμη 

των μαθητών, πολλοί δάσκαλοι αποδέχονται την καινοτομία στο σχολείο, είναι καλά 

προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν διαδραστικές διδακτικές στρατηγικές στη διαδικασία μάθησης ενώ 

αντιλαμβάνονται απόλυτα την ωφέλεια της καινοτομίας στη διδακτική πράξη.  

 Οι απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών μελετήθηκαν στην έρευνα των Ryan και Joong 

(2005) ''Teachers’ and Students’ Perceptions of the Nature and Impact of Large-Scale Reforms''. Ο 

στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί και 

οι μαθητές 14 σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Οντάριο, έχουν πραγματοποιήσει 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που είχαν άμεσο αντίκτυπο τόσο στους ίδιους όσο και στο σχεδιασμό 

του αναλυτικού προγράμματος. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί 

υπέστησαν υπερβολική εργασία, δεν διέθεταν επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη. Η 

κατάσταση αυτή επηρέασε την οργάνωση της διδασκαλίας, την αξιολόγηση των μαθητών καθώς και 

την παροχή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, οι δάσκαλοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν 
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αλλαγές που υποστήριζαν μεταρρυθμίσεις, παρόλο που απαιτούσαν περισσότερο χρόνο, προσπάθεια 

και εξειδικευμένη γνώση, στους τομείς της αξιολόγησης και της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας. 

 

 

4.2 Η ερευνητική ελληνική πραγματικότητα 

 

 Οι εκπαιδευτικές αλλαγές, οι καινοτομίες και η διαχείρισή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα αναλύονται σε αρκετές έρευνες. Οι μελέτες που αφορούν τις αντιλήψεις των ίδιων των 

σχολικών διευθυντών αναφορικά με τις υπό εξέταση παραμέτρους της αλλαγής και της καινοτομίας, 

ποικίλουν ως προς τις διαστάσεις και ως προς τα ευρήματά τους. Στην πρόσφατη έρευνα του Ηλιάδη 

(2018), μελετήθηκαν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με την εισαγωγή, 

εφαρμογή και αξιολόγηση των καινοτομιών, καθώς και ο ρόλος των διευθυντών στην επιτυχία ή 

αποτυχία των καινοτόμων δράσεων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

έρευνα σχεδιάσθηκε με βάση την ποιοτική προσέγγιση, σε δείγμα 12 διευθυντών του νομού 

Καστοριάς και αποκάλυψε ότι ο διευθυντής διαδραματίζει τον καθοριστικότερο ρόλο στην ανάπτυξη 

και εξέλιξη της σχολικής μονάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μετασχηματιστική διάσταση της 

ηγεσίας. Κατέδειξε επίσης, ότι οι διευθυντές που δεν επαναπαύονται στο διεκπεραιωτικό ρόλο τους 

αλλά βρίσκονται σε συνεχή διάδραση με το σχολικό συγκείμενο, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

εισάγουν επιτυχημένα καινοτομίες στα σχολεία τους. 

 Σε έρευνα της Καραμπέτσου (2017), πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 10 διευθυντών 

δημοτικών σχολείων του νομού Μαγνησίας, για να διερευνήσουν την άποψη τους σχετικά με το αν η 

εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

της σχολικής μονάδας αλλά και την επιρροή της ηγεσίας στην αναβάθμισή της. Οι περισσότεροι 

διευθυντές, έδειξαν ότι έχουν κατανοήσει καλά τον όρο καινοτομία και φαίνεται να βαδίζουν με 

συγκεκριμένο όραμα και στοχοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Ως κοινή συνισταμένη και των δύο 

ερευνών που διεξήχθησαν στον χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταδεικνύεται το γεγονός 

ότι η σχολική καινοτομία έχει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων ενώ αναφορικά με τα κύρια ερευνητικά 

υποκείμενα και των δύο ερευνών αποδεικνύεται ότι ξεφεύγουν από το διεκπεραιωτικό στυλ ηγεσίας 

προηγουμένων χρόνων και υιοθετούν κάποια χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη.  

 Αναφορικά με τη διάσταση του στυλ ηγεσίας που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες έχουν 

παραχθεί αξιόλογα ευρήματα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε αρχικά η Βασιλάκη, η οποία 

διεξήγαγε την έρευνά της το 2012 σε σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μετα-
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας, με κύριο στόχο την ανάδειξη ή μη 

μετασχηματιστικών συμπεριφορών και πρακτικών στο στυλ ηγεσίας 94 διευθυντών εκπαιδευτικών 

μονάδων, που κατά τεκμήριο είναι καινοτομικές. Εξέτασε επίσης, την ύπαρξη ή μη καινοτομικού 

κλίματος στα σχολεία και καινοτομικότητας των διευθυντών και τη σχέση τους συγκεκριμένα με το 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας. Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι διευθυντές που 

συμμετείχαν στην έρευνά, προσανατολίζονται σε σύγχρονα στυλ ηγεσίας που βασίζονται στη 

συνεργασία, την ευελιξία και τις συμμετοχικές διαδικασίες στην οργάνωση του σχολείου. Προκύπτει 

ακόμη, ότι χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ατομικής καινοτομικότητας και υιοθετούν 

μετασχηματιστικές συμπεριφορές και πρακτικές. 

 Σημαντική τίθεται και έρευνα του Αθανασίου (2015), η οποία δίνει μια διαφορετική οπτική 

και μελετά το πόσο και πώς η ηγεσία του σχολείου μπορεί να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές και 

κοινωνικές αλλαγές υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές για τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης σε ένα Δημοτικό σχολείο της 

Ανατολικής  Αττικής. Τα αποτελέσματα ωστόσο δεν ήταν τα αναμενόμενα θετικά καθώς στην 

εφαρμογή  του σχεδίου παρατηρήθηκαν σημαντικά σημεία λανθασμένης αντίληψης και πρακτικής 

από την πλευρά της ηγεσίας. Στο σχολείο αυτό, υπήρχε μια ομάδα δάσκαλων που αντέδρασαν 

αρνητικά στις αλλαγές. Το δυναμικό του σχολείου ήταν μεγάλο ηλικιακά και δεν είχε τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσει τόσο ενεργά τις καινοτόμες αλλαγές. Η απουσία οργάνωσης της αλλαγής αλλά 

και η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε καινούργια εκπαιδευτικά  εργαλεία  έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στα αρνητικά αποτελέσματα του σχεδίου δράσης που ακολούθησε η έρευνα. 

Συμπερασματικά, ο διευθυντής του σχολείου δεν αντιμετώπισε σωστά το αρνητικό κλίμα που 

δημιούργησαν οι εκπαιδευτικές αλλαγές στους εκπαιδευτικούς καθώς ο ίδιος δεν λειτούργησε 

μετασχηματιστικά ώστε να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς. 

 Η συμβολή των διευθυντών στην διάχυση των καινοτομιών μελετάται και σε συνάρτηση με 

τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα που θέτουν σε διερεύνηση το 

συγκεκριμένο θέμα αλλά από την οπτική των εκπαιδευτικών και όχι των ίδιων των διευθυντών. Η 

Αβραμίδου, διεξήγαγε την έρευνά της το 2016 σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 

νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τις αλλαγές/καινοτομίες που 

συμβαίνουν στα ελληνικά σχολεία και το αν ο βαθμός υλοποίησής τους σχετίζεται με τον τρόπο που 

αποφασίζονται αυτές οι αλλαγές αλλά και με το βαθμό αξιολόγησής τους. Με ποσοτική μέθοδο,  

μελετήθηκαν οι απαντήσεις 191 εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο του διευθυντή στη διάχυση των 

καινοτομιών. Τα ευρήματα ανέδειξαν μια άρρηκτη σύνδεση για την επιτυχή έκβαση της καινοτομίας 

ανάμεσα στο σημαντικό ρόλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη δημιουργία καινοτομικού 

κλίματος και στο ρόλο των προσωπικών στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές. 
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Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να γίνονται προσπάθειες αλλαγών στα σχολεία αλλά ο 

βαθμός πραγματοποίησης τους δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, ευελπιστώντας ότι κάποια άλλη 

χρονική περίοδο για τις ίδιες σχολικές μονάδες ή και για διαφορετικά σχολεία τα αποτελέσματα θα 

μπορούσαν να είναι διαφορετικά και οι αλλαγές/καινοτομίες να είναι πιο συχνές και περισσότερο 

δραστικές. 

 Ο Παπαδόπουλος (2017) πραγματοποίησε ποιοτική έρευνα σε 10 εκπαιδευτικούς με θέση 

ευθύνης που εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία της Ημαθίας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του 

έδειξαν πως παρότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να συνεισφέρουν θετικά στην βελτίωση της σχολικής 

τους μονάδας, εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με το αν η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση μπορεί να 

ενσωματώσει  και να αποδεχτεί νέες αντιλήψεις. Καταλήγει στο ότι η πολιτική επιμόρφωσης που 

ακολουθείται είναι εξωτερικά υποκινούμενη και δεν φαίνεται να είναι πρώτης προτεραιότητας, 

ασχέτως με το πόσο σημαντική καταδεικνύεται συνεχώς η εφαρμογή της από όλους τους 

εκπαιδευτικούς. 

 Από την ποσοτική έρευνα της Ταγάρη (2017) σε 216 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως ο διευθυντής - ηγέτης 

παίζει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε μανθάνοντα οργανισμό και 

οι πρακτικές του που έχουν υψηλότερη προτίμηση είναι η ψυχική ενθάρρυνση, η πρόκληση 

καινοτομιών και η διαμόρφωση σχεδίου. Ακολουθούν η έμπνευση κοινού οράματος και η 

ενεργοποίηση συνεργατών. Η ερευνήτρια προτείνει πως οι πρακτικές αυτές πηγάζουν μέσα από τα 

μοντέλα ηθικής, μετασχηματιστικής και κατανεμημένης ηγεσίας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

πως ο εκπαιδευτικός ενός οργανισμού μάθησης είναι επίσης, μέτοχος της μαθησιακής διαδικασίας 

αφού υιοθετεί μεθόδους και πρακτικές με στόχο τη μάθηση των μαθητών. 

 Παράλληλα και ο Γιαννιώτης, στην έρευνα που διεξήγαγε το 2017, διερεύνησε εξίσου τις 

απόψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη διαχείριση των 

εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών στο σχολικό χώρο. Η έρευνα του βασίστηκε στα ποσοτικά 

πρότυπα και σε 120 απαντήσεις εκπαιδευτικών του νομού Αττικής. Συμπέρανε, λοιπόν, πως όταν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν συναδελφικές σχέσεις με τους διευθυντές τους, εγείρονται συνεχείς ευκαιρίες 

μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εργασιακές συνθήκες 

που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη τους. Τα αποτελέσματα επίσης, 

δείχνουν πως οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση κατά κόρον στις συμμετοχικές 

διαδικασίες.  

 Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Σέρρες 

από τους Argyropoulou και Symeonidis (2017), ερευνήθηκαν οι απόψεις 156 εκπαιδευτικών για τα 

προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας έτσι ώστε να θεωρείται 
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αποτελεσματικός στην άσκηση των καθηκόντων του.  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά επιλογής 

ενός διευθυντή είναι το πόσο καινοτόμος είναι, καθώς η καινοτομία θεωρείται οργανωσιακή ευφυΐα 

ενώ ως ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής σχολείου είναι η 

ικανότητα προσαρμογής και η εφαρμογή των αλλαγών στη σχολική οργάνωση και διοίκηση.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Τσιμηρίκα (2007) σε διευθυντές και 

εκπαιδευτικούς, συνοψίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις οπτικές και των δύο υποκειμένων της 

έρευνας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έρευνα καθώς μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης της υπήρχαν 

ισχνές προσπάθειες στο εκπαιδευτικό πεδίο για το υπό διερεύνηση ζήτημα, συνιστώντας πρωτοτυπία 

για τα ελληνικά δεδομένα να θέσει στη συζήτηση παράλληλα διευθυντές και εκπαιδευτικούς ώστε 

να αναδείξει τη σημασία της εισαγωγής καινοτομιών στη σχολική μονάδα και να τη συσχετίσει 

άμεσα με τις ενέργειες ή τις παραλείψεις των διευθυντών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε 10 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ οι 

συμμετέχοντες ήταν οι διευθυντές (10) και οι εκπαιδευτικοί (118 στο σύνολο) των αντίστοιχων 

σχολικών μονάδων. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι αρκετοί διευθυντές παραμένουν 

προσκολλημένοι στη διοικητική διάσταση του ρόλου τους, υιοθετώντας πρακτικές ενός 

διεκπεραιωτή ηγέτη που δεν συμβάλουν στην επιτυχία των καινοτόμων προγραμμάτων. Από την 

πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν τόσο έντονα να συμμετέχουν στην εκτέλεση 

καινοτόμων δράσεων, προβάλλοντας ως αιτιολόγηση την υπερφόρτωση του ωραρίου τους ενώ δεν 

αισθάνονται πάντα ικανοποιημένοι από το διευθυντή δεδομένου ότι η παρουσία του στην όλη 

διαδικασία δεν είναι αισθητή. Παρουσιάζονται δηλαδή διστακτικοί αναφορικά με την ωφελιμότητα 

των καινοτομιών και περισσότερο αρνητικοί σε μια πιθανή μελλοντική εμπλοκή τους με καινοτόμες 

δράσεις.  

 Στο πεδίο που αφορά τη μελέτη των καινοτόμων προσπαθειών σε συνάρτηση με το σύγχρονο 

σχολείο, είναι άξια αναφοράς η διδακτορική έρευνα που διεξήγαγε η Τριανταφύλλου το 2016, με 

σκοπό να διερευνηθούν τυχόν αλλαγές και προβλήματα που έχει επιφέρει το «Νέο Σχολείο» στο 

ελληνικό δημοτικό σχολείο υπό το πρίσμα 1422 εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά, προέκυψε ότι οι 

αλλαγές στις οποίες αποβλέπει το «Νέο Σχολείο» μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και στη διαμόρφωση σύγχρονου εκπαιδευτικού 

μονάδων βασισμένων στην αξιολόγηση και την αλλαγή. Βέβαια, παρόλο που πρόκειται για μια 

έρευνα που δεν εστιάζει στις απόψεις των εκπαιδευτικών ηγετών, παραθέτει μια ευοίωνη και 

σύγχρονη εκπαιδευτική σκοπιά που ενδιαφέρει και την παρούσα έρευνα.  

 Στο ίδιο πλαίσιο αντίστοιχα και η Παπαγεωργίου (2015) διενέργησε μελέτη περίπτωσης σε 

μια σχολική μονάδα η οποία εφαρμόζει πιλοτικά τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών» του Νέου 

Σχολείου με στόχο την διερεύνηση των εμπειριών 17 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας αναφορικά με 
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την όλη διαδικασία πρόσληψης του νέου θεσμού. Οι εκπαιδευτικοί προβάλουν θετική στάση 

απέναντι στις καινοτομίες αλλά χρειάζονται διαρκή στήριξη και ουσιαστική ενημέρωση και 

επιμόρφωση πάνω στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές μάθησης προκειμένου να 

ανταποκριθούν στον αναθεωρημένο ρόλο τους. Η μελέτη των Σπυροπούλου κ.ά. (2007), ήταν αυτή 

που έθεσε τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχτηκαν οι επόμενες ερευνητικές προσπάθειες, καθώς 

παρουσίασε την αφομοίωση των καινοτόμων προγραμμάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τα αποτελέσματα παρουσίασαν ως ευοίωνες και ικανοποιητικές τις μέχρι πρότινος καινοτόμες 

προσπάθειες, με ενθαρρυντικές ενδείξεις στην πρόοδο του μαθητικού πληθυσμού .  

 Σε γενικά πλαίσια, είναι κοινή διαπίστωση όλων των παραπάνω ερευνητικών προσεγγίσεων 

ότι η καινοτομία και η αλλαγή μπορούν να επιφέρουν την βελτίωση και την ανάπτυξη στους 

κόλπους της εκπαίδευσης.  Επίσης, σε όλες τις ερευνητικές προσεγγίσεις διαπιστώθηκε πως για την 

εισαγωγή καινοτομιών στον σχολικό οργανισμό απαιτείται η ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας που να 

προωθεί και να προάγει νέες ιδέες και εγχειρήματα καθώς και μια γενικότερη ανασύνθεση των 

υφιστάμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι το κάθε εκπαιδευτικό 

σύστημα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και 

περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτό προς την αλλαγή. 
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Κεφάλαιο 5. Μεθοδολογία Έρευνας 

 

5.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

             Η καινοτομία και η αλλαγή έχουν αναδειχθεί σε κύρια θέματα του διεθνούς εκπαιδευτικού 

χάρτη, καθώς συνδέονται άρρηκτα με τις πρακτικές και τη στάση του εκπαιδευτικού ηγέτη. Η 

κατάσταση ωστόσο, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αμφιλεγόμενη λόγω του 

συγκεντρωτικού χαρακτήρα, γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή υιοθέτηση τους. Σε αυτό το 

πλαίσιο, κρίθηκε απαραίτητη η χαρτογράφηση της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής κατάστασης 

λόγω της έλλειψης ερευνητικού υλικού ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς 

όλες οι υπάρχουσες ερευνητικές προσεγγίσεις έχουν αγγίξει μόνο την Δημόσια σφαίρα. Σκοπός, 

λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τη σημασία των καινοτομιών στη σύγχρονη 

εκπαίδευση, μελετώντας το Σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Ειδικότερα, στόχος είναι να καταδείξει πως 

οι εκπαιδευτικοί ηγέτες μπορούν μέσα από την αλλαγή και την καινοτομία να συμβάλλουν σε μια 

γενικότερη αναδόμηση του σχολείου, διερευνώντας τις απόψεις τους για την υφιστάμενη καινοτομία 

και τα προγράμματα που εφαρμόζονται καθώς και τη θέση που έχουν οι ίδιοι σε αυτή. Τέλος, 

σκοπός της έρευνας είναι να περιγράψει το πλαίσιο και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα στη 

διαδικασία εφαρμογής των καινοτομιών. Τα ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν είναι:  

1. Ποια είναι η θέση των εκπαιδευτικών ηγετών στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα;  

2. Πώς αντιλαμβάνονται οι σχολικοί διευθυντές τον ρόλο τους ως φορείς αλλαγής και 

καινοτομίας; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για το πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζουν 

καινοτομίες και ποιες δυσκολίες και προβλήματα συναντούν; 

 

5.2 Δείγμα 

 

 Το δείγμα της έρευνας αποτελέσαν Διευθυντές και Υποδιευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να 

διερευνηθούν οι καινοτόμες προσεγγίσεις και στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς και για να 

επισημανθούν πιθανές διαφορές μεταξύ των δύο τομέων ως προς την εφαρμογή και την προθυμία 
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του δείγματος απέναντι στους όρους της αλλαγής και της καινοτομίας. Ουσιαστικά, στην απόφαση 

να διενεργηθεί μια έρευνα που θα εστιάζει και στην Δημόσια αλλά και στην Ιδιωτική εκπαίδευση, 

συνέβαλε ο προβληματισμός της ερευνήτριας στο να διερευνήσει αν η καινοτομία και η αλλαγή 

προσεγγίζονται διαφορετικά, θεωρώντας ενδιαφέρουσα μια ιδιότυπη σύγκριση των δυο τομέων.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέχθηκε η μέθοδος της σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive 

sampling). Στην σκόπιμη δειγματοληψία, οι συμμετέχοντες επιλέγονται με σκοπό να εξυπηρετήσουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της έρευνας ενώ εξασφαλίζεται στον ερευνητή η δυνατότητα να 

αντλήσει επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για το υπό εξέταση φαινόμενο με βάση τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχει θέσει για να το μελετήσει (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Επελέγησαν, 

λοιπόν, διευθυντές και υποδιευθυντές που ήταν πρόθυμοι να δώσουν συνέντευξη και είχαν την 

δυνατότητα να συναντηθούν με την ερευνήτρια κατά το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας. Στη 

συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος χιονοστιβάδα (snowball sampling), κατά την οποία 

ορισμένοι από τους ήδη συμμετέχοντες στην έρευνα υπέδειξαν στην ερευνήτρια άλλα άτομα που 

πληρούσαν τα ίδια χαρακτηριστικά συμμετοχής στο δείγμα, αναφορικά με την ιδιότητά τους ως 

διευθυντές σχολικών μονάδων (Ιωσηφίδης, 2008). 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 18 άτομα παρέχοντας πληροφορίες μέσω 

ημιδομημένης συνέντευξης. Το δείγμα αυτό θεωρείται ικανοποιητικό για έρευνες  που αποσκοπούν 

στη διερεύνηση εις βάθος και στη διατύπωση γενικών θεωρητικών διαπιστώσεων (Auerbach & 

Silverstein, 2003). Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οχτώ (8) άνδρες και δέκα (10) γυναίκες εκ των 

οποίων οι δώδεκα (12) είναι Διευθυντές ενώ οι έξι (6) Υποδιευθυντές. Αναφορικά με την σχολική 

βαθμίδα στην οποία υπηρετούν, από το σύνολο των δεκαοχτώ, οι εφτά (7) υπηρετούν στο Δημοτικό, 

οι πέντε (5) στο Γυμνάσιο και οι έξι (6) στο Λύκειο, ενώ οι δέκα (10) εξ' αυτών υπηρετούν στην 

Δημόσια εκπαίδευση και οι οχτώ (8) εργάζονται στην Ιδιωτική. Οι ερωτηθέντες υπηρετούν σε 

σχολικές μονάδες των Νομών Θεσσαλονίκης (12), Πιερίας (3) και Χαλκιδικής (3). 

 Όλοι οι συμμετέχοντες του δείγματος διαθέτουν πολλά χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας και 

προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικοί, ο καθένας στον κλάδο του με μέσο όρο τα είκοσι έξι έτη. Σε σχέση 

με την παρούσα επαγγελματική τους ιδιότητα, αυτή του διευθυντή σχολικής μονάδας, ο μέσος όρος 

προϋπηρεσίας τους στη θέση κυμαίνεται στα εννέα ενώ σχετικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους 

στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην οποία και κατέχουν διοικητική θέση, ο μέσος όρος 

κυμαίνεται στα δεκαπέντε χρόνια. 

Από τους δεκαοχτώ (18) διευθυντές/υποδιευθυντές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι 

περισσότεροι έχουν λάβει επιμορφώσεις και έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα δια βίου μάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις (4) διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, εννέα (9) είναι κάτοχοι τουλάχιστον 

ενός μεταπτυχιακού διπλώματος, πέντε (5) ακόμη είναι στη διαδικασία παρακολούθησης 
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μεταπτυχιακού, ενώ ένας διευθυντής είναι και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ενώ ένας άλλος 

διευθυντής είναι υποψήφιος διδάκτωρ. Παράλληλα, πολλοί από τους διευθυντές έχουν 

παρακολουθήσει επιμορφώσεις κυρίως σε θεματικές σχετικές με παιδαγωγικά και διοικητικά 

ζητήματα. 

 Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων οι συμμετέχοντες/ουσες παρουσιάζονται με την 

κωδικοποίηση Δ1 έως Δ18, με βάση τη χρονολογική σειρά των συνεντεύξεων: 

 

Πίνακας 1. Προφίλ Συμμετεχόντων 
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Δ1 

 

Θ 31 4 Δ* 29 Δ** Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Σε εξέλιξη ΟΧΙ Διαχείριση Τάξης 

Δ2 Θ 31 8 Δ 2 Δ Παιδαγωγική Σχολή Σε εξέλιξη ΟΧΙ ΤΠΕ/Διδασκαλία 

Γλώσσας/ ΠΕΚ 

διευθυντών 

Δ3 Α 26 5 Δ 9 Δ Γυμναστική 

Ακαδημία 

ΟΧΙ ΟΧΙ Διοίκηση Δημοσίων 

Υπηρεσιών/ 

Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση/ 

Μαθητική 

Διαρροή/Εξειδίκευση 

Διευθυντών 

Δ4 Θ 33 8 Δ 2 Δ Γαλλική Φιλολογία/ 

Θεολογία 

ΝΑΙ ΟΧΙ Ηγεσία/ Αγωγή Υγείας/ 

Περιβάλλον/ Πολιτισμός/ 

Ειδική Αγωγή 

Δ5 Α 25 10 Δ 8 Δ Παιδαγωγική Σχολή/ 

Θεολογία 

Σε εξέλιξη ΟΧΙ Διαπολιτισμική/ Σχολική 

Διαρροή/ Ένταξη ατόμων 

με μαθησιακές 

δυσκολίες/ ΤΠΕ 
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Δ6 Θ 20 9 Δ 2 Δ Αρχιτεκτονική ΝΑΙ ΟΧΙ Συμβουλευτική/ 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

Δ7 Α 21 2 Υ 10 Δ Ιστορικό ΟΧΙ ΟΧΙ ΤΠΕ/ Ξένες Γλώσσες 

Δ8 

 

Θ 31 2 Υ 15 Δ Φιλολογικό ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΕΚ 

Δ9 Α 29 9 Δ 23 Δ Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Σε εξέλιξη ΟΧΙ Διδακτική Φυσικών 

Επιστημών/ 

Διαπολιτισμική/ ΤΠΕ 

Δ10 Θ 28 8 Δ 8 Δ Αγγλική Φιλολογία ΝΑΙ ΟΧΙ Μεντορική 

Δ11 Α 28 9 Υ / 1 Δ 28 Ι Φιλολογία ΟΧΙ ΟΧΙ Ιστορία 

 

Δ12 Α 29 22 Υ 22 Ι Αγγλική Φιλολογία ΝΑΙ ΟΧΙ Ξένες Γλώσσες 

Δ13 Θ 30 21 Δ / 1 

ΥΔ 

30 Ι Παιδαγωγική 

Ακαδημία/ 

Θεολογική 

ΟΧΙ ΟΧΙ Καμία 

Δ14 Θ 10 5Δ 10 Ι Παιδαγωγικό 

Δημοτικής 

Σε εξέλιξη ΟΧΙ Διαφοροποιημένη 

Διδασκαλία/ Θετικές 

Επιστήμες 

Δ15 Θ 28 15 Υ 23 Ι Φυσικό ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΠΕ/ Φυσικές 

Επιστήμες/ Διοικητικά 

Σεμινάρια 

Δ16 Α 30 5 Δ 26 Ι Φυσικό ΝΑΙ Σε 

εξέλ

ιξη 

Εκπαιδευτική Διοίκηση/ 

Επιμορφωτής ο/η ίδιος 

Δ17 Α 28 20 Δ 28 Ι Φυσικό ΝΑΙ ΟΧΙ Εκπαιδευτική Διοίκηση/ 

Αξιολόγηση 

Δ18 Θ 15 1 Υ 10 Ι Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας/ 

Παιδαγωγικό 

ΝΑΙ ΟΧΙ Εκπαιδευτικά 

 

*Όπου Δ = Διευθυντής // Υ= Υποδιευθυντής 

**Όπου Δ = Δημόσιο // Ι= Ιδιωτικό 

*** Όπου Θ = Θήλυ // Α = Άρρεν 
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5.3 Ερευνητική Μέθοδος 

 

5.3.1 Η ποιοτική έρευνα 

 

 Στην παρούσα έρευνα ο σχεδιασμός που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική μεθοδολογία με 

ημιδομημένη συνέντευξη και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η ποιοτική μεθοδολογία κρίνεται 

καταλληλότερη, διότι εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες ερμηνεύουν και 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο καθώς μέσω αυτής μπορούν να παραχθούν νέοι τρόποι κατανόησης 

ενός φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως βασικό της στόχο την αποκάλυψη σχέσεων ή 

συσχετίσεων ανάμεσα σε  κοινωνικές ομάδες, την περιγραφή, την ανάλυση, την κατανόηση και την 

ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων (Ιωσηφίδης, 2008). Πρόθεση του ερευνητή που χρησιμοποιεί την 

ποιοτική έρευνα είναι να διερευνήσει σε βάθος τις απόψεις των ερωτώμενων ενώ παράλληλα 

βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση μαζί τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναδυθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

 Η ποιοτική έρευνα είναι στη βάση της μια ερμηνευτική διαδικασία. Ο ερευνητής από την 

αρχή μέχρι το τέλος βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ερμηνείας και κατανόησης όσων 

καταγράφει. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008), πρόκειται για μια διερεύνηση που χαρακτηρίζεται 

από λεπτομέρεια και εμβάθυνση, οδηγώντας στην αποκάλυψη νέων δεδομένων, διαδικασιών και 

συμπεριφορών των υποκειμένων. Ουσιαστικά, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την πλέον κατάλληλη 

μεθοδολογική επιλογή για να διερευνηθούν σε βάθος οι στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα καθώς 

και τα συναισθηματικά δεδομένα των ατόμων χωρίς να ανάγει τη μέθοδό της μόνο σε μετρήσιμες 

ποσότητες (Ιωσηφίδης, 2008), διερευνώντας την εμπειρία των ατόμων και τα υποκειμενικά κριτήρια 

που τη συνθέτουν.  

 Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου στην παρούσα εργασία αιτιολογείται από το γεγονός 

ότι βασική παράμετρος της έρευνας είναι και η διερεύνηση απόψεων και αντιλήψεων των ηγετών 

εκπαίδευσης σχετικά με τον ρόλο τους απέναντι στην καινοτομία και την αλλαγή. Κρίνεται, λοιπόν, 

καταλληλότερη η ποιοτική προσέγγιση λόγω της δυνατότητας διερεύνησης προσωπικών εμπειριών 

και νοημάτων που θα απέδιδαν οι συνεντευξιαζόμενοι στις διαστάσεις της αλλαγής και της 

καινοτομίας, κάτι που ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο την συγκεκριμένη έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο, 

αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν 

οι απόψεις των σχολικών διευθυντών, όπως οι ανοιχτές ερωτήσεις, η συγκέντρωση, η ανάλυση και η 

ερμηνεία των απόψεων τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων (Ισάρη & Πουρκός, 2015). 
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5.3.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 

 Ως εργαλείο συλλογής του ποιοτικού υλικού επιλέχθηκε η συνέντευξη, η οποία σε μια 

ποιοτική έρευνα εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής φύσεως χρησιμοποιείται με 

μεγαλύτερη συχνότητα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Με το εργαλείο αυτό, επιτυγχάνεται η 

διερεύνηση εις βάθος ενός ζητήματος αντλώντας δεδομένα από τους συμμετέχοντες, θέτοντάς τους 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφραστούν με άνεση και ελευθερία 

χωρίς να επηρεαστούν από τις απόψεις του ερευνητή (Creswell, 2011). Ουσιαστικά, μια συνέντευξη 

χρειάζεται καλή προετοιμασία, άρτιο σχεδιασμό ως προς τα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας και να 

στηρίζεται σε επιστημολογικές αρχές, ενώ ο ερευνητής είναι σημαντικό να διαθέτει εμπειρία και 

επικοινωνιακές δεξιότητες (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

 Ειδικότερα, επιλέχθηκε το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης, ώστε να υπάρχει μια 

σειρά ερωτήσεων για τα υπό διερεύνηση θέματα, αλλά να υπάρχει και δυνατότητα διευκρινήσεων, 

επεκτάσεων και αλλαγής της σειράς των ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις του ερωτώμενου. 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008), ο σχεδιασμός και η διατύπωση των ερωτήσεων που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν στην συνέντευξη είναι ίσως το πιο σημαντικό στάδιο για την επιτυχία της έρευνας. 

 Αξιοποιώντας τα δεδομένα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαιδευτική 

καινοτομία και αλλαγή, προέκυψαν τρία βασικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία υποστηρίζονται 

από βοηθητικές ερωτήσεις. Οι τρεις βασικοί άξονες στους οποίους οργανώνεται ο οδηγός 

συνέντευξης είναι ο επαγγελματικός ρόλος των σχολικών ηγετών, οι αντιλήψεις τους σχετικά με την 

έννοια της καινοτομίας καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή εφαρμόζεται. Παράλληλα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του οδηγού συνέντευξης, πραγματοποιήθηκαν δυο 

πιλοτικές συνεντεύξεις, όπως προτείνεται από τους μελετητές της ποιοτικής έρευνας, οι οποίες και 

συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση των δεδομένων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Μετά την 

πραγματοποίησή τους, ο οδηγός συνέντευξης αναπροσαρμόστηκε και επικαιροποιήθηκε σε κάποια 

σημεία του, κυρίως στο κομμάτι της διάρθρωσης των ερωτήσεων, γεγονός που βοήθησε στην 

διατύπωση των ερωτήσεων με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια στις επόμενες συνεντεύξεις. 

 Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στον οδηγό συνέντευξης ήταν ανοιχτού τύπου, 

ερωτήσεις γνώμης κι ερωτήσεις επεξεργασίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

καταθέσουν ελεύθερα τις προσωπικές τους εμπειρίες. (Ιωσηφίδης, 2008). Πριν από αυτές τις 

ερωτήσεις έχει προηγηθεί με τον εκάστοτε συνεντευξιαζόμενο μία εισαγωγική συζήτηση με 

ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με ατομικά στοιχεία του καθενός (επίπεδο σπουδών, χρόνια 

προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός και ως διευθυντής) καθώς και βιογραφικά στοιχεία στις περιπτώσεις 

που κρίθηκαν σχετικά με τη συζήτηση και απαραίτητα. Έγινε προσπάθεια η ερευνήτρια να 



60 
 

προσαρμοστεί στο περιβάλλον των συνεντευξιαζόμενων, ώστε εκείνοι να νιώσουν όσο πιο άνετα και 

οικεία γίνεται προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση (Ιωσηφίδης, 2008). 

Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με την πλήρη συναίνεση των συμμετεχόντων ώστε να 

εξασφαλιστεί η αξιοπιστία. Μετά τη διαδικασία της ηχογράφησης των συνεντεύξεων ακολούθησε η 

απομαγνητοφώνηση των δεδομένων, προβαίνοντας σε ακριβή καταγραφή, ανάλυση και 

κωδικοποίησή τους αντλώντας τις θεματικές που προέκυψαν και κάνοντας μια κριτική παρουσίαση 

σε συνδυασμό με τη σχετική βιβλιογραφία. 

 

5.4 Διαδικασία συλλογής υλικού 

 

 H έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2019 σε σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και 

Πιερίας. Η περίοδος αυτή θεωρήθηκε κατάλληλη για τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς πλησίαζε το 

τέλος της σχολικής χρονιάς και οι εκπαιδευτικοί ηγέτες είχαν πλέον διαμορφώσει ολοκληρωμένη 

άποψη για το σχολικό κλίμα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη στάση και τις τακτικές που 

ακολούθησαν. 

 Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με το διερευνώμενο θέμα, τον 

σκοπό και τα αναμενόμενα οφέλη της έρευνας. Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις για 

την τήρηση της ανωνυμίας και του απορρήτου των ερωτηθέντων, εξασφαλίζοντας την εχεμύθεια και 

την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Όλες οι συνεντεύξεις ήταν δια ζώσης και 

πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές μονάδες στις οποίες προΐστανται οι εκπαιδευτικοί ηγέτες. Η 

συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις, διάρκειας 20 έως 30 

λεπτών, σε ευχάριστο κλίμα συζήτησης και συνεργασίας ενώ όλα τα υποκείμενα της έρευνας ήταν 

ιδιαίτερα πρόθυμα και ανοιχτά στο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να παρουσιάσουν με 

ειλικρίνεια την πραγματική κατάσταση της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης.  

 Όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού, όλες οι συνεντεύξεις τηρήθηκαν σε ξεχωριστά 

ψηφιακά αρχεία. Μετά την απομαγνητοφώνηση, χρησιμοποιήθηκαν κωδικοί αντί των πραγματικών 

ονομάτων των ερωτηθέντων προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους. Συγκεκριμένα, δόθηκαν 

οι κωδικοί Δ1 έως Δ18, όπου το γράμμα δηλώνει την ιδιότητα του συνεντευξιαζόμενου ως 

διευθυντή και ο αριθμός τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη. Στο πλαίσιο αυτό, 

αντλήθηκε πλήθος δεδομένων τα οποία παρείχαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το υπό διερεύνηση 

θέμα. 
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5.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 

 Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας λαμβάνει διαφορετικό χαρακτήρα στις 

ποιοτικές έρευνες, καθώς εστιάζει σε διαφορετικές παραμέτρους της έρευνας (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). Με την έννοια της εγκυρότητας, παρουσιάζεται ο βαθμός αντιστοίχησης των ερευνητικών 

σκοπών και ερωτημάτων με τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας ενώ με την έννοια της 

αξιοπιστίας εκφράζεται η ακρίβεια των ερευνητικών δεδομένων μέσω συγκεκριμένων τεχνικών και 

μεθόδων (Ιωσηφίδης, 2008). Ουσιαστικά, και οι δύο έννοιες αναφέρονται στη γενικότερη δόμηση 

του ερευνητικού εγχειρήματος, στον μεθοδολογικό σχεδιασμό, στην ποιότητα των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν αλλά και στο κατά πόσο τα τελικά αποτελέσματα οδηγούν σε αξιόπιστα και 

αντιπροσωπευτικά ευρήματα. Βέβαια, ιδίως στην ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση το ζήτημα 

γίνεται περισσότερο περίπλοκο καθώς ο ερευνητής έρχεται σε άμεση επαφή με τον πληθυσμό του 

δείγματος. Η εγκυρότητα της συνέντευξης υπονομεύεται από διάφορους παράγοντες, όπως η 

συμπεριφορά του ερευνητή, η τυχόν μεροληψία του και οι προσδοκίες του. Συνεπώς, η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία στο χώρο της ποιοτικής έρευνας μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της τήρησης 

συγκεκριμένων κριτηρίων συνέπειας καθόλη την πορεία της. 

 Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα στην παρούσα έρευνα, εξασφαλίστηκε τηρώντας τα γενικά 

στάδια από τα οποία περνά η έρευνα με τις συνεντεύξεις από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση 

της. Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας όμως δεν αφορά μόνο τη στιγμή διεξαγωγής της 

συνέντευξης, αλλά σχετίζεται άμεσα και με την επεξεργασία και δημοσίευση του συγκεντρωμένου 

ποιοτικού υλικού που προκύπτουν από αυτές, μιας και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τον 

ερευνητή στην αντικειμενική και ολόπλευρη παρουσίαση των αποτελεσμάτων χωρίς απόκρυψη 

στοιχείων και διαστρεβλώσεις. Αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται εξ΄ ολοκλήρου από τον ερευνητή 

και τη στάση που τηρεί καθόλη τη διάρκεια της έρευνας, καθώς πρέπει να είναι πιστός, ακριβής και 

αμερόληπτος απέναντι στη διαδικασία. 

 Ειδικότερα, διασφαλίσαμε τους όρους της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας σε όλα τα 

στάδια. Στο στάδιο σχεδιασμού της έρευνας, με την διενέργεια πιλοτικών συνεντεύξεων ώστε να 

ελέγξουμε τη λειτουργικότητα καθώς και για να επισημάνουμε τυχόν λάθη και παραλείψεις 

προκειμένου να βελτιωθεί και να ανταποκριθεί στους σκοπούς της έρευνας. Έπειτα, στο στάδιο 

συλλογής των δεδομένων με την ακριβή καταγραφή των συνεντεύξεων, αναδεικνύοντας το 

υποκειμενικό στοιχείο τους ενώ οι νόρμες της διαδικασίας ακολουθήθηκαν και στο στάδιο της 

ανάλυσης των δεδομένων, όπου η διαχείριση τους έγινε με αντικειμενικό τρόπο, αποφεύγοντας 

υποκειμενικές χροιές και μεροληψίες από την πλευρά της ερευνήτριας. Η αξιοπιστία, λοιπόν, 
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εξασφαλίστηκε με την ακριβή αναπαραγωγή των αντιλήψεων και απόψεων των ερωτώμενων 

διευθυντών μέσα από την πιστή απομαγνητοφώνηση τους καθώς και με τον έλεγχο του κειμένου της 

απομαγνητοφώνησης  του κάθε συνεντευξιαζόμενου (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

 

5.6 Μέθοδος ανάλυσης υλικού 

 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση, την επεξεργασία και την αξιολόγηση του 

ποιοτικού υλικού είναι αυτή της Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded theory) όπως περιγράφηκε από 

τους Auerbach και Silverstein (2003) στο βιβλίο τους ''Qualitative Data: Αn Introduction to Coding 

and Analysis''. Η μεθοδολογία της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας πρεσβεύει ότι η θεωρία 

προάγεται βαθμιαία, μέσα από τη διαρκή ανατροφοδότηση της ανάλυσης και της ερμηνείας του 

ποιοτικού υλικού. Δομεί την προσέγγισή της στις βασικές αρχές των ερωτήσεων και όχι των 

μετρήσεων, χρησιμοποιώντας τη θεωρητική κωδικοποίηση. Γενικότερα, αποτελεί μια μέθοδο 

εντοπισμού, αναφοράς και κατηγοριοποίησης επαναλαμβανόμενων νοηματικών μοτίβων που 

προκύπτουν μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα. 

           Σύμφωνα με τους Auerbach και Silverstein (2003), η μεθοδολογία της συγκεκριμένης 

προσέγγισης επιτρέπει στον ερευνητή να μελετήσει ένα φαινόμενο χωρίς να υπόκειται στη δέσμευση  

να επαληθεύσει μια αρχική θεωρία ή υπόθεση. Όπως εύστοχα δηλώνεται και από το όνομά της, 

μέσω της Θεμελιωμένης Θεωρίας, ο ερευνητής προσπαθεί διαρκώς να ανακαλύψει ή να δομήσει νέα 

θεωρητικά σχήματα τα οποία βασίζονται στην εμπειρία που κατακτήθηκε αποκλειστικά και μόνο 

μέσω της έρευνας. Ο βασικός τρόπος προσέγγισης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι η ανάδυση 

των θεωρητικών εννοιών και συσχετισμών μέσα από το αρχικό απομαγνητοφωνημένο κείμενο των 

συνεντεύξεων. Για να συμβεί όμως αυτό, κάθε στάδιο χρησιμεύει ως βάση για τη δημιουργία του 

επόμενου, μέσα από μία αφαιρετική διαδικασία κωδικοποίησης και σύμφωνα πάντα με το 

αντίστοιχο θεωρητικό υπερκείμενο.    

 Αρχικά, λοιπόν, απομονώσαμε τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Το βασικό 

χαρακτηριστικό των αποσπασμάτων που επιλέχθηκαν ήταν πως εξέφραζαν μία απλή έννοια, την 

οποία καταγράψαμε με την μορφή τίτλου, κάτω από το κάθε απόσπασμα. Καταλήξαμε έτσι σε 146 

απλές ιδέες (Simple Ideas). Εν συνεχεία, τις ταυτόσημες ή συναφείς (Repeating Ideas) τις 

ομαδοποιήσαμε κάτω από ένα γενικότερο τίτλο π.χ. «οι άξονες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο 

διοίκησης μου είναι η αμοιβαία κατανόηση και φυσικά η συνεργασία» (Δ1), «..μπορώ να ονοματίσω 

ότι με διακατέχει το πνεύμα και η φιλοσοφία της μετασχηματιστικής διοίκησης" (Δ4), «ένας 

σχολικός οργανισμός θεωρώ πως δεν μπορεί να διοικηθεί εφαρμόζοντας αποκλειστικά έναν και 
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μόνο τρόπο διοίκησης…." (Δ5) μπήκαν κάτω από τον τίτλο «Τρόπος διοίκησης». Έτσι καταλήξαμε 

σε 47 θεματικές ενότητες (Themes).  

Οι 16 πρώτες θεματικές ενότητες σχηματοποιήθηκαν σε 4 κατηγορίες: «έννοια ηγεσίας», 

«αποστολή σχολείου», «τρόπος διοίκησης», «περιθώρια ελευθερίας». Αυτές αντιστοιχούν και στον 

πρώτο άξονα, με ονομασία «Θέση Εκπαιδευτικού Ηγέτη». Οι επόμενες 17 θεματικές ενότητες 

συνταιριάστηκαν σε 3 κατηγορίες: «αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομιών», «εφαρμοσμένα 

προγράμματα», «αξιολόγηση δράσεων» οι οποίες αντιστοιχούν στο δεύτερο άξονα με ονομασία 

«Δράση Διευθυντή». Τέλος, οι επόμενες 14 θεματικές ενότητες συνταιριάστηκαν σε 3 κατηγορίες με 

ονομασία: «διαθέσιμα προγράμματα», «δυσκολίες εφαρμογής», «ενθάρρυνση/παρακίνηση», οι 

οποίες αντιστοιχούν στον τρίτο άξονα με ονομασία «Πλαίσιο εφαρμογής» (Βλέπε Σχηματικός 

Πίνακας 1).  
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Κεφάλαιο 6. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

 

6.1 Πρώτος θεματικός άξονας: Θέση των εκπαιδευτικών ηγετών στην σύγχρονη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα 

 

6.1.1 Αντίληψη σχετικά με την έννοια της ηγεσίας 

 

Η έννοια της ηγεσίας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως σύνθετη και πολύπλοκη στη 

περιγραφή της. Ωστόσο, έντονη αναφορά γίνεται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ένα 

βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί έναν Ηγέτη από έναν απλό Διευθυντή και αυτό είναι το 

όραμα, το πάθος και η έμπνευση που αποπνέει ο Ηγέτης στους ανθρώπους με τους οποίους 

συνεργάζεται: «θα ήθελα να μείνω στο γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην 

έννοια του Ηγέτη και του Διευθυντή» (Δ1). Πρόκειται για τον άνθρωπο που καταφέρει να εμπνεύσει 

την ομάδα να εργαστεί από κοινού για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί εντός της σχολικής 

μονάδας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «ο Ηγέτης, αφήνει το στίγμα του στην εκπαιδευτική 

μονάδα που υπηρετεί, δεν διευθύνει απλά» (Δ4), «…να φέρνει όλα τα μέλη που αποτελούν την 

κοινότητα του σχολείου σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να δουλεύουνε προς το κοινό καλό όλων» 

(Δ12). Φυσικά οφείλει να έχει κάποιες τυπικές δεξιότητες και γνώσεις κυρίως σε διοικητικά θέματα: 

«δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε έναν οποιονδήποτε να τον κάνουμε διευθυντή, θα πρέπει να έχει 

τις σπουδές αυτές, να έχει κάποιες βασικές σπουδές στην διοίκηση» (Δ10) και να λειτουργεί ως 

συντονιστής μίας ομαδικής, όπως συχνά αναφέρεται, διαδικασίας, «περισσότερο είμαστε 

συντονιστές θα έλεγα  όλων των εμπλεκομένων» (Δ8). Ο ηγέτης δεν λειτουργεί από μόνος, αποτελεί 

μέλος μιας ομάδας της οποίας ηγείται «στην ουσία είναι η ομαδική δουλειά η οποία πρέπει να βγει, 

στις σχολικές μονάδες» (Δ7), «θεωρώ ότι ο Ηγέτης ουσιαστικά είναι ένα μέλος μέσα στην ομάδα το 

οποίο τραβάει την ομάδα μπροστά» (Δ14). 

 Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο χαρακτήρας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, 

«η ηγεσία έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωτικής ικανότητας αλλά και της ευφυΐας» (Δ2), «η 

Ηγεσία για μένα έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του κάθε διευθυντή, δηλαδή ποιες αξίες, γνώσεις και ικανότητες διέπουν το έργο του» (Δ4). Φυσικά 

δεν υπάρχει μόνο η θετική πλευρά, δηλαδή αυτή της κινητοποίησης, της εμψύχωσης και της 

στήριξης της ομάδας του ηγέτη καθώς καλείται να ανταποκριθεί σε δύσκολες καταστάσεις, να 

επιλύσει προβλήματα αλλά ταυτόχρονα και να ακολουθήσει το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο το 

οποίο μπορεί να περιορίσει και να επηρεάσει το έργο του: «..θα προκαλέσει αλλαγές και θα δώσει 
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φυσικά και λύσεις σε προβλήματα και αδιέξοδα» (Δ5), «δέχεται και καλείται να εφαρμόσει εντολές 

άνωθεν με τις οποίες πολλές φορές δεν συμφωνεί…» (Δ5),  «..πολλές φορές θα τον δείτε ότι αντιδρά 

στη νομοθεσία, δηλαδή αν μπορούσα να μη το κάνω αυτό δε θα το έκανα αλλά πρέπει να είναι και 

νομοταγής» (Δ10). 

 

6.1.2 Βασικός σκοπός και αποστολή του εκάστοτε σχολείου 

 

 Το σχολείο σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων έχει έναν διπλό ρόλο. Αυτός δεν 

είναι άλλος από τη μετάδοση της γνώσης και την κοινωνικοποίηση: «ουσιαστικά, είναι η κατάκτηση 

της γνώσης αλλά και η ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών μας» (Δ1). Ταυτόχρονα, όπως 

αναφέρεται σχετικά, «σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να 

συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 

δυνάμεων των μαθητών» (Δ5). Ωστόσο η πλειοψηφία των απαντήσεων εμβαθύνει ακόμη 

περισσότερο και παρουσιάζει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τον οποίο έχουν 

εντοπίσει οι ερωτηθέντες και προσπαθούν να ικανοποιήσουν στα πλαίσια των σχολικών τους 

μονάδων. Το σχολείο του σήμερα οφείλει να εστιάζει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, να αναγνωρίζει 

τις ανάγκες του, τα ταλέντα και τις κλίσεις του: «εστιάζουμε πάνω από όλα στον μαθητή για όποια 

ανάγκη και να έχει» (Δ2), «ο κάθε μαθητής είναι μοναδικός και μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε τις 

κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του» (Δ15).  

Η σύνδεση του σχολείου με την επαγγελματική πορεία των μαθητών είναι ένα ζήτημα που 

απασχολεί τα σχολεία και αποτελεί πρωταρχικό στόχο τους. Το σχολείο καλείται να προετοιμάζει τα 

παιδιά για την επαγγελματική τους πορεία, να τους παρέχει πληροφορίες με σκοπό να επιλέξουν το 

ιδανικό για αυτά επάγγελμα. Καλείται να πληροφορεί για το τι συμβαίνει στην ευρύτερη αγορά 

εργασίας και να λειτουργεί ως μέλος της κοινωνίας στην οποία δρα και λειτουργεί και όχι 

αποκομμένο από αυτή: «προσπαθούμε εκτός από το πρόγραμμα των μαθημάτων να έχουμε μια 

επικοινωνία και με την κοινωνία» (Δ8), «η βασική στοχοθεσία εστιάζει στο ότι οφείλει να 

συμβάλλει στην ωρίμανση της σκέψης, στη γνωστική επάρκεια, στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό..» (Δ3). Το σχολείο καλείται να προετοιμάζει τους πολίτες του μέλλοντος. Να 

έχουν όχι μόνο τις γνώσεις αλλά γενικότερα και τη συγκρότηση ως άτομα να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο που τόσο ραγδαία εξελίσσεται: «ελπίζουμε ότι αυτά τα εφόδια 

που θα του δώσουμε σήμερα θα του είναι χρήσιμα, διότι η γνώση κάθε πέντε χρόνια αλλάζει και οι 

απαιτήσεις των επαγγελμάτων ακόμα περισσότερο» (Δ16), «στόχος μας είναι, θα το πω απλά, να 

βγάζουμε τους πολίτες του 21ου αιώνα και του 22ου και του 23ου...» (Δ13).  
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Η επαφή με την υπόλοιπη Ευρώπη και το εξωτερικό πραγματοποιείται καθώς μέσω αυτής 

διασφαλίζεται η εξωστρέφεια του σχολείου και η επαφή των μαθητών με ποικίλες κουλτούρες και 

πολιτισμούς: «εγώ θέλω πρώτα να φέρω ένα ευρωπαϊκό προφίλ στο σχολείο, θέλω επαφές με 

Ευρώπη γενικά με σχολεία του εξωτερικού» (Δ10). Οι πολυπολιτισμικές πλέον κοινωνίες, στηρίζουν 

την ανάπτυξη ενός κλίματος αποδοχής της διαφορετικότητας και αποφυγή ανάπτυξης ρατσιστικών ή 

φοβικών συναισθημάτων σε οτιδήποτε θεωρείται ξένο ή διαφορετικό γι’ αυτό και χαρακτηριστικά 

αναφέρεται το όραμα για «ένα σχολείο «ανοιχτό» από το οποίο δεν αποκλείεται κανείς λόγω 

χρώματος, φυλής και εθνικότητας, θρησκείας ή περιορισμένων γνωστικών ικανοτήτων» (Δ5). Μέσα 

σε αυτά τα πλαίσια, οι μαθητές μαθαίνουν να δρουν ομαδικά και κατανοούν την αναγκαιότητα της 

συνεργασίας: «βασικό προσόν πέρα από τις σπουδές είναι η ικανότητα να επικοινωνείς με τους 

άλλους και να δουλεύεις μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας» (Δ11). Αναφέρεται και η άποψη πως 

στόχος είναι να παρέχονται καινοτόμα στοιχεία που άλλα σχολεία δεν παρέχουν: «είναι το ότι 

προσπαθούμε πάντα να έχουμε καινοτομίες, να βρίσκουμε καινούργια πράγματα, να τα δουλεύουμε, 

να τα εφαρμόζουμε και αν μπορούμε να τα διαχέουμε με όποιον τρόπο μπορούμε και στην υπόλοιπη 

εκπαιδευτική κοινότητα» (Δ17). Τέλος, στόχος είναι τα ιδιωτικά σχολεία να είναι διαφορετικά και 

να παρέχουν κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο σε σχέση με αυτά της δημόσιας εκπαίδευσης. Να είναι 

σχολεία στα οποία οι μαθητές θέλουν να έρχονται και δεν τα αντιμετωπίζουν ως μία υποχρέωση που 

απλά πρέπει να ακολουθούν: «να προσφέρουμε κάτι το διαφορετικό στον τομέα της εκπαίδευσης 

από αυτό που παρέχει ένα κοινό δημόσιο σχολείο» (Δ12), «το πρώτο και κυριότερο μέλημα μας 

είναι να πηγαινοέρχονται τα παιδιά χαρούμενα» (Δ14). 

 

6.1.3 Τρόπος διοίκησης του σχολείου 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί πως ο καλύτερος τρόπος για να 

διοικείται ένα σχολείο είναι ο συνεργατικός. Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από όλη την ομάδα 

(διευθυντές/ υποδιευθυντές/ σύλλογος διδασκόντων), μία ομάδα η οποία πρέπει να λειτουργεί στα 

πλαίσια της αμοιβαίας κατανόησης: «οι άξονες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο διοίκησης μου είναι η 

αμοιβαία κατανόηση και φυσικά η συνεργασία» (Δ1). Ο σεβασμός στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι το κλειδί για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου: «σίγουρα με σεβασμό προς όλους 

όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Δ8). Πολύ συχνά αναφέρεται λοιπόν μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια η έννοια της δημοκρατίας ως στυλ διοίκησης, ένα στυλ που περιλαμβάνει την από 

κοινού διαχείριση θεμάτων: «δημοκρατικό, διότι η λήψη των αποφάσεων γίνεται με συμμετοχικές 
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διαδικασίες αφού λάβω υπόψη ή συμβουλευτώ τις απόψεις του συλλόγου διδασκόντων» (Δ2), 

«καθαρά και βαθιά δημοκρατικό και συνεργατικό» (Δ3). 

 Ταυτόχρονα, η οργανωτικότητα κρίνεται ως βασικό χαρακτηριστικό αυτού που διοικεί: 

«διεύθυνση σημαίνει οργάνωση, χωρίς το στοιχείο της οργάνωσης δεν μπορείς να διασφαλίσεις την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου σου» (Δ15). Γίνεται αναφορά στο μοντέλο του μετασχηματιστικού 

τρόπου διοίκησης που ακολουθούν δύο από τους ερωτώμενους, μοντέλο που στόχο έχει την αλλαγή 

του περιβάλλοντος το οποίο διοικούν: «..μπορώ να ονοματίσω ότι με διακατέχει το πνεύμα και η 

φιλοσοφία της μετασχηματιστικής διοίκησης. Με ενδιαφέρει πολύ το να αλλάζω τα σχολικά 

περιβάλλοντα που διευθύνω και να επικεντρώνομαι στις πραγματικές ανάγκες που εντοπίζω σε 

αυτά» (Δ4). Τέλος, αναφέρεται από ένα μικρό δείγμα των ερωτηθέντων πως δεν μπορεί κάποιος που 

διοικεί να ακολουθεί ένα και μόνο στυλ καθώς αυτό αλλάζει και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες που προκύπτουν. Γι’ αυτό και ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το δημοκρατικό και 

συνεργατικό στυλ, μπορεί ταυτόχρονα να χρειαστεί να εφαρμόσει το αυταρχικό για να επιβληθούν 

κανόνες οι οποίοι αποτελούν οδηγίες από το κράτος, οι οποίοι δεν μπορούν να μην ακολουθηθούν 

από τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία: «ένας σχολικός οργανισμός θεωρώ πως δεν 

μπορεί να διοικηθεί εφαρμόζοντας αποκλειστικά έναν και μόνο τρόπο διοίκησης…. Βέβαια καθώς 

καλούμαι να εφαρμόσω την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, πολλές φορές αναγκάζομαι να 

διοικήσω και με αυταρχικό τρόπο» (Δ5). 

 

6.1.4 Ελευθερία και περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών από Διευθυντές / Υποδιευθυντές  

 

 Από όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες στην έρευνα γίνεται σαφές πως το πλαίσιο ελευθερίας 

στο οποίο μπορούν να κινηθούν είναι περιοριστικό και μικρό. Υπάρχει μεγάλος περιορισμός από τη 

νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, τόσο για τη 

Δημόσια όσο και για την Ιδιωτική εκπαίδευση: «σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να παρακάμπτει νόμους 

και γραφειοκρατία για να κινηθεί ελεύθερα καθώς δε του επιτρέπεται η πρωτοβουλία και 

οποιαδήποτε κατά βούληση αλλαγή» (Δ3), «πάντα κινούμαστε σε μονοπάτια που ορίζονται από 

υπουργικές αποφάσεις…» (Δ9). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα «πολύ 

συγκεντρωτικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων που πολλές φορές αισθάνεσαι να 

ασφυκτιείς και το αυτό το αισθάνεσαι καθημερινά» (Δ5). «Ένα μικρό περιθώριο αυτονομίας που 

υπάρχει αφορά τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα και πάλι η αυτονομία αυτή είναι εντός ορίων» 

(Δ5). Γίνονται κάποιες αναφορές που εκφράζουν μία διαφοροποίηση μεταξύ Δημόσιας και Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην άποψη πως στην Ιδιωτική υπάρχει ένα ελαφρώς πιο ελεύθερο 
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πλαίσιο αλλά και πάλι όχι στα σημαντικά καθώς οφείλουν και τα Ιδιωτικά να ακολουθούν τις 

γραμμές του Υπουργείου. Παρόλα αυτά, η κατάσταση σε αυτά παρουσιάζεται ως καλύτερη από 

αυτή που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Διευθυντές των Δημόσιων σχολείων: «εμείς μπορούμε να 

κάνουμε πολλά πράγματα στα Ιδιωτικά σχολεία, στα Δημόσια δε νομίζω, αν και δεν τα γνωρίζω 

πολύ καλά τα του δημόσιου» (Δ18). Περιορισμό στις πρωτοβουλίες του Δημοσίου σχολείου 

αποτελεί και ο οικονομικός παράγοντας, λόγω περιορισμένου budget, το οποίο καλείται να 

διαχειριστεί η κάθε σχολική μονάδα: «του δημοσίου έχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για τις 

πρωτοβουλίες, το οικονομικό» (Δ16). Τέλος, παρουσιάζονται και πιο θετικές απόψεις ανθρώπων 

που εκφράζουν μία λιγότερο περιοριστική κατάσταση, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη 

διάθεση που έχει ο κάθε Διευθυντής και η ομάδα του να προσπαθήσει για κάτι διαφορετικό και «έξω 

από το κουτί», παραμερίζοντας τα εμπόδια που δημιουργεί το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο (Δ4) 

(Δ8).  

 

6.2 Δεύτερος θεματικός άξονας: Αντίληψη των σχολικών διευθυντών σχετικά με το ρόλο τους 

ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας 

 

6.2.1 Αντίληψη σχετικά με τον όρο καινοτομία  

 

Οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τον όρο της καινοτομίας είναι πολύ κοντά ως προς 

το περιεχόμενό τους. Ως καινοτομία χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε αλλαγή, οτιδήποτε νέο εισάγεται 

εντός του σχολικού περιβάλλοντος, είτε αυτό αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία αυτή καθαυτή είτε 

διοικητικές αλλαγές (Δ2, Δ5, Δ9, Δ12, Δ14, Δ15). Γενικότερα η προώθηση νέων αντιλήψεων 

θεωρείται καινοτομία (Δ1, Δ2, Δ4, Δ13) και κυρίως όταν αφορά τις διδακτικές μεθόδους (Δ1, Δ2). 

Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που εκφράζεται πως η καινοτομία ταυτίζεται με την έννοια της 

φαντασίας (Δ3). 

 

6.2.2 Λόγοι εισαγωγής καινοτομιών από τους Διευθυντές στα σχολεία 

 

Όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν πως επιβάλλεται να εισάγουν οι διευθυντές στα σχολεία 

τους καινοτομίες. Καταρχάς, η αναγκαιότητα προκύπτει από το γεγονός πως «η εκπαίδευση είναι 

ένα ζωντανό πράγμα» (Δ17). Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων 
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και δραστηριοτήτων βοηθά στη δημιουργία νέων τρόπων διδασκαλίας και στη προσέγγιση της 

γνώσης με διαφορετικό τρόπο: «για να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση της γνώσης καθώς και για 

να αναζητηθούν διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας» (Δ1). Αναβαθμίζεται η λειτουργικότητα του 

σχολείου και υπάρχει συνολικά μία ανανέωση: «..για να αναβαθμίσει την λειτουργικότητα του 

σχολείου» (Δ3). Άλλωστε, δεν θα μπορούσαν τα σχολεία να παραμείνουν προσκολλημένα σε 

στρατηγικές και πρακτικές που ανταποκρίνονται σε παλαιότερα χρόνια και απαιτήσεις (Δ2). 

Οφείλουν να ακολουθούν τις εξελίξεις των εποχών και να συμβαδίζουν με το σήμερα: «πρέπει τα 

σχολεία να πάρουν άλλη μορφή από τα σχολεία της ''κιμωλίας''» (Δ9), «χρειάζεται να φέρουμε κάτι 

καινοτόμο για να προλάβουμε να μην φαινόμαστε απαρχαιωμένοι στους μαθητές» (Δ10). Όσο 

αφορά τους μαθητές ειδικότερα, υποβοηθούνται στην αναβάθμιση του πολιτισμικού τους επιπέδου, 

απολαμβάνουν μία μάθηση βιωματικού χαρακτήρα και ανοίγουν οι ορίζοντές τους (Δ2, Δ6, Δ12). 

Και πολύ βασικό είναι φυσικά το ότι τα παιδιά είναι πιο χαρούμενα μέσα από τη χρήση νέων 

καινοτομικών πρακτικών: «θα γυρίσω σε αυτό που είπα από την αρχή, για παιδιά χαρούμενα και για 

παιδιά που ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους» (Δ14). 

 

6.2.3 Καινοτόμα προγράμματα  

 

Θα μπορούσαμε  να πούμε πως υπήρξε μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον να παρουσιάσει ο 

κάθε ερωτώμενος τις καινοτομίες που εφαρμόζοντα στο σχολικό περιβάλλον που διευθύνει. Πολλές 

από αυτές είναι όμοιες, με πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίζουν τα προγράμματα και οι 

δραστηριότητες που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα. Ενδεικτικά: «τα προγράμματα που 

εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται την τελευταία διετία στο σχολείο μας είναι κυρίως 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης…» (Δ5 καθώς και στις  Δ1, Δ4,  Δ9, Δ15).  

Δημοφιλής δραστηριότητα αποτελεί η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες διαφόρων 

περιεχομένων (Δ1, Δ2, Δ5, Δ15), η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ (Δ4, Δ10, Δ15), η χρήση 

του προγράμματος e-twinning (Δ2, Δ5, Δ15) καθώς και οι θεατρικές δραστηριότητες (Δ6, Δ8, Δ13): 

«επίσης, η πολυετής συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στα προγράμματα Erasmus+ καθώς 

και στο πρόγραμμα e-twinning…» (Δ15), «έχουμε τους θεατρικούς μας ομίλους και κάθε χρόνο 

ανεβάζουμε θεατρικές παραστάσεις…» (Δ8). Περιγράφονται καινοτόμες δράσεις όπως επισκέψεις 

σε χώρες του εξωτερικού με σκοπό την συμμετοχή σε προγράμματα διαφόρων θεματικών (Δ6), 

ανάπτυξη δράσεων που αφορούν την αειφορία (Δ7, Δ10), δράσεις δημοσιογραφικών μαθητικών 

ομάδων (Δ6, Δ7), υλοποίηση ημερών εθελοντικής αιμοδοσίας (Δ6), διεξαγωγή διαγωνισμού 

δημιουργικής γραφής (Δ8), οργάνωση ημερίδων και βιωματικών εργαστηρίων (Δ11). Συνεχίζοντας 
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με τις δημιουργικές αυτές δράσεις γίνονται αναφορές σε μαθήματα εκμάθησης πρώτων βοηθειών 

(Δ3), παρακολούθησης προγραμμάτων αγωγής υγείας (Δ1, Δ5), ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

νανοτεχνολογίας, αρχιτεκτονικής, art and design, σκιτσογραφίας και τένις (Δ13) καθώς και 

διεξαγωγής προγραμμάτων ρητορικής και ρομποτικής (Δ10).  

Από δύο διευθυντές γίνεται αναφορά στην εφαρμογή προγραμμάτων συναισθηματικής και 

ψυχοκοινωνικής νοημοσύνης: «ιδιαίτερη έμφαση με την ανάληψη των καθηκόντων μου δόθηκε στη 

δημιουργία προγραμμάτων συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής νοημοσύνης μέσω της 

δημιουργίας ομάδας διαμεσολάβησης καθηγητών και μαθητών…» (Δ4). Ιδιαίτερη είναι η δράση που 

περιγράφεται και αφορά τη συμμετοχή στο περιβαλλοντικό εθνικό πρόγραμμα ecomobility (Δ12) 

και της δημιουργίας επιχειρήσεων από το μηδέν από τους μαθητές, «οι οποίες στόχο έχουν την 

επιτυχία κέρδους το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικό σκοπό: τα παιδιά ιδρύουν από την 

αρχή μια εταιρεία με στόχο να παρέχουν ένα προϊόν το οποίο θα πουλήσουν... θα πρέπει να βρουν 

τρόπο να πουλήσουν για να δημιουργηθεί κέρδος, το κέρδος φυσικά πάει σε φιλανθρωπικούς 

οργανισμούς…» (Δ12). Ο επαγγελματικός προσανατολισμός φαίνεται πως είναι επίσης ένα θέμα 

που απασχολεί γι’ αυτό και διοργανώνονται ημέρες καριέρας: «γενικά φέτος τρέχουν πολλά 

προγράμματα με τηλεδιάσκεψη για τον επαγγελματισμό προσανατολισμό με επαγγελματίες από 

όλον τον κόσμο» (Δ8 καθώς και Δ4). Το σχολείο, ανταποκρινόμενο στο φαινόμενο της αύξησης των 

προσφυγικών ροών άρα και των προσφύγων μαθητών, φαίνεται να κάνει μία προσπάθεια ανεύρεσης 

των καλύτερων δυνατών τρόπων ένταξης και εκπαίδευσης των μαθητών αυτών: «τα δυο τελευταία 

χρόνια εργαζόμαστε εντατικά πάνω στην εκπαίδευση προσφύγων μέσω διαφόρων προγραμμάτων 

και εκδηλώσεων που τρέχουμε, προσπαθώντας ουσιαστικά να βρούμε τρόπους για το πως οι 

μαθητές αυτοί θα ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύνολο» (Δ9). 

Προχωρώντας, γίνεται αναφορά στην ευέλικτη ζώνη, την αγωγή υγείας, στα ευρωπαϊκά 

προγράμματα (Δ1, Δ12), τις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και τεχνολογίας (Δ2, Δ7), το διδακτικό 

σενάριο ή τα πολιτιστικά προγράμματα (Δ2). Αναφορά γίνεται στην εισαγωγή της καινοτομίας στον 

τρόπο διδασκαλίας. Η αλλαγή του παραδοσιακού μαθήματος όπου ο καθηγητής διδάσκει στα παιδιά 

χωρίς να τους αφήνει περιθώριο να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία θεωρείται πια 

ξεπερασμένος. Το βιωματικό μάθημα είναι καινοτόμο και αποτελεί επιλογή για πολλούς 

εκπαιδευτικούς (Δ4, Δ7, Δ10, Δ14, Δ15). Παράλληλα, η χρήση του διαδραστικού πίνακα 

περιγράφεται ως μία ενδιαφέρουσα επιλογή που βοηθά στη μάθηση (Δ4, Δ9, Δ15). Δραστηριότητες 

οι οποίες ξεφεύγουν πολύ από τις παραδοσιακές μορφές διασκέδασης και ενασχόλησης εντός της 

σχολικής μονάδας επιλέγονται και θεωρούνται καινοτόμες επιλογές. Αναφορά γίνεται σε μαθήματα 

αρχιτεκτονικής, ρομποτικής, νανοτεχνολογίας, διεξαγωγή πειραμάτων Φυσικής ή Χημείας (Δ14). 

Πολλοί διευθυντές βέβαια εκφράζουν πως δεν μπορεί να θεωρείται πια καινούργια και 
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πρωτοποριακή η ρομποτική αλλά στην πραγματικότητα καινοτόμα είναι η υιοθέτηση εναλλακτικών 

τρόπων προσέγγισης της γνώσης (Δ11). Καθοριστικός είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος 

δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί κάποιο σύγχρονο μέσο, αλλά μπορεί ο ίδιος να είναι καινοτόμος και 

η στάση του αυτή να εισάγει την αλλαγή στην εκπαίδευση (Δ4).  

Στη συνέχεια, περιγράφονται δράσεις όπως προβολή ταινιών μικρού μήκους (Δ8). 

Αναφέρεται ως καινοτόμα επίσης η προσπάθεια για απόκτηση γνώσεων ανωτέρου επιπέδου και 

απόκτηση πτυχίων σε Ξένες Γλώσσες ήδη από τη μικρή ηλικία των τάξεων του Δημοτικού (Δ14) ή η 

χρήση εφαρμογών (apps) ή προγραμμάτων υπολογιστή με στόχο της βελτίωση της εσωτερικής 

ενημέρωσης του προσωπικού για θέματα που αφορούν το σχολείο και τους μαθητές (Δ16). Τέλος, 

ένα στοιχείο καινοτομίας είναι και η σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας, ειδικά στη  

βαθμίδα του Λυκείου όπου τα παιδιά είναι ένα βήμα πριν από την επιλογή του επαγγέλματός τους 

(Δ10, Δ16).  

 

6.2.4 Ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων 

 Ως επικρατέστερη άποψη στην συγκεκριμένη ερώτηση εμφανίζεται η χαρά που νιώθουν οι 

μαθητές που συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις των σχολείων τους, μία χαρά που τους κάνει να 

είναι πιο ενθουσιώδεις με το σχολείο και ωθεί ακόμη και τους πιο αδύναμους να συμμετέχουν και να 

ξετυλίγουν ταλέντα που ενδεχομένως δεν είχαν φανερώσει: «οπωσδήποτε το κλίμα είναι πιο ωραίο, 

οι μαθητές χαίρονται, παρατηρείται το φαινόμενο ότι ακόμα και παιδιά που είναι αδύναμα στα 

μαθήματα να έχουν μια συμμετοχή και να παρουσιάζουν θα έλεγα χαρίσματα που δεν φαίνονταν 

από την αρχή» (Δ8). «Το ίδιο το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον» (Δ7) γι’ αυτό και η μάθηση είναι 

πιο αποτελεσματική. Ιδιαίτερα η βιωματική μάθηση έχει κάνει ακόμη πιο ευχάριστη τη διαδικασία 

και έχει ξεφύγει από τα κλασικά, παραδοσιακά μοντέλα: «η μάθηση πραγματοποιείται πλέον με 

βιωματικό τρόπο και όχι αποκλειστικά με την καθέδρα διδασκαλία» (Δ1). Ενισχύεται η κριτική 

σκέψη των μαθητών (Δ1) και ανοίγουν οι ορίζοντες τους: «παράγουμε μαθητές που είναι 

εξωστρεφείς, παράγουμε μαθητές που έχουν ανοιχτά μυαλά» (Δ12).  

Όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, φαίνεται να ενισχύεται η σχέση μαθητή – 

εκπαιδευτικού, η σχέση και η συναδελφικότητα μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών, η σχέση 

μαθητών από διαφορετικά σχολεία αλλά και η σχέση του σχολείου με την τοπική κοινωνία: 

«καταρχήν, ενεργοποιούνται οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές, εμπλέκονται από κοινού σε νέα 

πρότζεκτ και αναπτύσσουν μια πιο ουσιαστική σχέση ανάμεσα τους» (Δ1), «στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό που έλαβε μέρος στις δράσεις, διέκρινα σύσφιξη των συναδελφικών σχέσεων και ένα 

μεγαλύτερο δέσιμο με τους μαθητές» (Δ4). Οι μαθητές «…άλλαξαν τρόπο ζωής, στάσεις και 
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δεξιότητες χρήσιμες για να τους μετατρέψουν σε ενεργητικούς και συνειδητοποιημένους πολίτες» 

(Δ2). Τέλος, η διαφήμιση των σχολείων είναι πολύ χρήσιμη, σύμφωνα με τους διευθυντές των 

ιδιωτικών σχολείων. Η αύξηση των μαθητών κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της διαφήμισης των 

καινοτομιών και της ποικιλίας γνώσεων που παρέχονται, είναι για τα ιδιωτικά σχολεία η επίτευξη 

ενός σημαντικού στόχου: «η βασική επιτυχία εντοπίζεται στο ότι κάθε χρόνο έχουμε και 

περισσότερες νέες εγγραφές, ως ιδιωτικό σχολείο φυσικά και το μετράμε αυτό γιατί σημαίνει ότι 

κάτι κάνουμε καλά» (Δ15). 

 

 

6.2.5 Πιθανές αλλαγές κατά τη διαδικασία εφαρμογής των καινοτόμων προγραμμάτων 

 

 Από όλους σχεδόν εκφράζεται η άποψη πως έχουν γίνει λάθη τα οποία χρήζουν βελτίωσης. 

Ως πολύ σημαντικό σημείο παράλειψης παρουσιάζεται από τους διευθυντές το κομμάτι της 

επιμόρφωσης γενικά αλλά πιο ειδικά της εσωτερικής επιμόρφωσης του προσωπικού: «πιστεύω ότι 

θα ήταν καλό να γινόταν μια εσωτερική επιμόρφωση του προσωπικού, εννοώντας μια επιμόρφωση 

που θα στηριζόταν στην ανατροφοδότηση που ανέφερα και πριν» (Δ9). Ως σημαντικό λάθος 

παρουσιάζεται επίσης, η έλλειψη οργάνωσης από την πλευρά τους και ίσως ο όχι τόσο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός των προγραμμάτων: «πολλές φορές έχουν να κάνουν με την οργάνωση 

κάποια λάθη, δεν σταθμίζουμε τα πράγματα από την αρχή πολύ καλά, δηλαδή πρέπει από την αρχή 

να οργανώσεις πολύ καλά τη δράση σου» (Δ8).  

Η ελλιπής επιμονή ως προς την εφαρμογή κάποιου προγράμματος οδήγησε στην αδιαφορία 

και τελικά στην απώλεια της ευκαιρίας για δοκιμή κάτι νέου: «κάποιες φορές δεν επέμενα τόσο στο 

να εφαρμοστούν κάποιες καινοτομίες, δεν συνέβαλα με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτό το πράγμα, 

θεωρώντας ότι θα πιέσει υπερβολικά τους εκπαιδευτικούς» (Δ15). Άλλες φορές φαίνεται να 

εφαρμόζονται προγράμματα τα οποία δεν είχαν αξιολογηθεί σωστά και τελικά η συμμετοχή σε αυτά 

αποδείχθηκε ανώφελη: «το πιο βασικό λάθος είναι ότι πολλές φορές από τον ενθουσιασμό μου 

βρίσκοντας κάτι καινούργιο δεν το τεστάρω και το ρίχνω κατευθείαν στην εφαρμογή και μετά 

βρίσκω τα προβλήματα» (Δ16). Έχει παραλειφθεί από πλευράς διευθυντών να προχωρήσουν στην 

ένταξη προγραμμάτων που να άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών: «σημαντική παράλειψη 

είναι κάποια αντικείμενα, κάποιες δραστηριότητες για παράδειγμα που άπτονται των ενδιαφερόντων 

των παιδιών και δεν έχουν μπει ακόμη» (Δ14). Οι εκπαιδευτικοί θα  πρέπει να ενημερώνονται πιο 

συχνά για τις διαθέσιμες επιμορφώσεις: «θεωρώ ότι θα έπρεπε να μοχθήσω περισσότερο για την 

ενημέρωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μου γιατί όταν βλέπεις ότι δεν κινητοποιούνται 
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από μόνοι τους...» (Δ1). Ως τελευταία παράλειψη αναφέρεται η έλλειψη χρόνου για το κομμάτι της 

καινοτομίας. Η πληθώρα των υποχρεώσεων που πρέπει να ικανοποιηθούν καθημερινά αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα γι’ αυτό και δεν στηρίζονται τόσο καινοτόμες δράσεις: «λάθος μέχρι 

στιγμής, θα μπορούσα να πω τον χρόνο που δεν βρίσκω για να αφιερώσω, προσωπικά εγώ…» (Δ14). 

 

 

6.3 Τρίτος θεματικός άξονας: Αξιολόγηση του πλαισίου εντός του οποίου εφαρμόζονται οι 

καινοτομίες και ύπαρξη πιθανών δυσκολιών και προβλημάτων στο έργο τους 

 

6.3.1 Αξιολόγηση καινοτομιών που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας και υπεύθυνοι 

σχεδιασμού τους 

 

Οι περισσότεροι αναφέρουν πως πια υπάρχει μία πληθώρα προγραμμάτων από τα οποία 

μπορούν να επιλέξουν οι διευθυντές ποια θα εφαρμόσουν στο σχολείο τους. Τα περισσότερα από 

αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα γι’ αυτό και κάποιες φορές δεν ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες των ελληνικών σχολείων: «τα περισσότερα από τα προγράμματα που 

προτείνονται είναι ευρωπαϊκών καταβολών και κάποιες φορές δεν συνταιριάζουν με το κλίμα του 

ελληνικού σχολείου» (Δ1, Δ9). Φαινομενικά, οι πολιτικές που σχεδιάζονται είναι καλές αλλά επί της  

δεν είναι. Μάλιστα συχνά είναι και μέτρια σχεδιασμένες: «οι καινοτομίες του εκάστοτε Υπουργείου 

ενώ μπορεί να φαντάζουν άριστες, στη συνέχεια αποδεικνύονται από μέτριες έως κακές» (Δ3), 

«είναι πολύ πρόχειρες, είναι της ώρας εκείνης, της στιγμής, χωρίς σχεδιασμό» (Δ10). Δεν θα 

μπορούσαν όμως να μην υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις οι οποίες προσεγγίζουν το θέμα από μία 

πιο θετική σκοπιά αναφέροντας πως «πολλές από αυτές είναι πραγματικά πολύ ευρηματικές» (Δ4) 

και «είναι πάρα πολύ θετικά προσανατολισμένες» (Δ8). Τέλος, εκφράζεται μόνο μία άποψη η οποία 

αναφέρει πως δεν σχεδιάζονται καν καινοτομίες από πλευράς Υπουργείου (Δ12). 

 

- Άποψη περί συμμετοχής στο σχεδιασμό των καινοτομιών 

Όλοι σχεδόν συμφωνούν πως είναι απαραίτητο στο σχεδιασμό να συμμετέχουν 

εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εν ενεργεία και γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας: «σίγουρα θα συντελούσε πάρα πολύ στο να συμμετέχουνε εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

έχουν ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική πράξη. Θεωρώ ότι είναι οι πλέον ειδικοί, ξέρουνε τα 

παιδιά, τα ζουν τα παιδιά στην καθημερινότητα τους και μπορούν οι ίδιοι να κατανοήσουν και τις 
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ανάγκες που προκύπτουν» (Δ6). Θα ήταν μάλιστα καλύτερο να έχουν πολυετή εμπειρία (Δ4) και να 

είναι διαφόρων ειδικοτήτων (Δ3). Ταυτόχρονα βάση δίνεται από κάποιους και στο ρόλο του ίδιου 

του μαθητή. Θα μπορούσαν και οι μαθητές να εκφράσουν την άποψή τους και να συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό μιας και αυτούς αφορά η όλη διαδικασία και είναι ένας τρόπος να είναι ενημερωμένοι οι 

υπεύθυνοι σχεδιασμού για τις τελευταίες απαιτήσεις της νεολαίας: «νομίζω πως πρώτη εικόνα θα 

έπρεπε να μας  δώσουν τα ίδια τα παιδιά για τα ενδιαφέροντα τους, δηλαδή θα πρέπει να γίνει 

σχετική έρευνα για το τι αρέσει ή δεν αρέσει στα παιδιά για να είμαστε updated» (Δ14). 

 Ένα πιο σύνθετο σχήμα αναφέρει πως θα έπρεπε «να συμμετάσχουν σίγουρα οι 

εκπαιδευτικοί της πράξης, σχολικοί σύμβουλοι και στελέχη της εκπαίδευσης, άνθρωποι που ζουν 

την καθημερινότητα των σχολείων και γνωρίζουν τα προβλήματα και τις πραγματικές του ανάγκες» 

αναφέρεται από έναν ερωτώμενο (Δ15). Τέλος, από ένα άτομο τονίζεται εμφατικά πως στη 

συγκεκριμένη διαδικασία «δεν έχουνε κανένα λόγο να βρίσκονται εκεί πέρα μέσα στον σχεδιασμό» 

οι συνδικαλιστές» (Δ10). 

 

6.3.2 Δυσκολίες στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 

 

 Ως βασική δυσκολία στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων περιγράφεται σχεδόν από 

όλους τους διευθυντές η απροθυμία των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν οτιδήποτε καινοτόμο και να 

πετύχουν την αλλαγή. Μπορεί να την επιθυμούν αλλά είναι αμετακίνητοι συχνά στις θέσεις τους και 

δεν προσπαθούν να υλοποιήσουν το νέο: «από ότι βλέπω δεν είναι όλοι έτοιμοι για αλλαγή και δεν 

είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και να δεχτούν το διαφορετικό» (Δ9), «και οι εκπαιδευτικοί από την 

πλευρά τους έχουν κάπου δίκιο αλλά δεν γίνεται να είσαι και σε μια μόνιμη αντίδραση. Όλοι πρέπει 

να προσαρμοστούμε και να δεχτούμε ότι η εκπαίδευση έχει αλλάξει και κατά συνέπεια να 

αλλάξουμε και εμείς μαζί της» (Δ15). Η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης επίσης δυσχεραίνει την 

κατάσταση σε συνδυασμό με την ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή και με την ελλιπή επιμόρφωση: «για 

παράδειγμα, οι καινοτομίες προϋποθέτουνε χρήματα, για να επιμορφώσεις το προσωπικό και να 

είναι ικανό να κάνει, να εφαρμόσει καινοτομίες» (Δ7), «θεωρώ ότι τα Δημόσια σχολεία δεν έχουν 

υποδομές, είναι δηλαδή για μένα αγκάθι για αυτούς που θέλουν να εισάγουν καινοτομίες αλλά δεν 

έχουν τις υποδομές, ούτε τους χώρους, ούτε τα λογισμικά, ούτε την τεχνολογία» (Δ18). Η 

γραφειοκρατία η οποία εμφανίζεται μικρότερη στα ιδιωτικά σχολεία αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, 

προκαλεί πρόβλημα στην ανάληψη πρωτοβουλίας για εφαρμογή ενός νέου προγράμματος: «υπ' 

αριθμόν ένα δυσκολία είναι η γραφειοκρατία, π.χ. για να καλέσουμε κάποιον μη θεσμικό για την 

πραγματοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας χρειαζόμαστε πάντα την άδεια του Υπουργείου» (Δ3).  
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Ταυτόχρονα, δεν φαίνεται να υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Η κατάργηση της ευέλικτης ζώνης 

έκανε την κατάσταση αυτή ακόμη πιο δύσκολη: «βέβαια σε αυτή την απροθυμία βοήθησε και η 

κατάργηση των ωρών από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης γιατί εκεί δινόταν όλος ο 

χρόνος σε διδακτικά καινοτόμα προγράμματα» (Δ2). Όσον αφορά την στάση των εκπαιδευτικών, 

δεν βοηθά στην προθυμία τους η έλλειψη κινήτρου για την ενασχόληση με κάτι παραπάνω από τα 

τυπικά που υποχρεούται να διδάξει, η συνεχής μετακίνηση  από σχολείο σε σχολείο που δεν 

επιτρέπει στο έργο του να έχει διάρκεια και τέλος ο πολύς προσωπικός κόπος που απαιτείται και 

πολλές φορές δεν υπάρχει η διάθεση λόγω των παραπάνω να δοθεί (Δ5, Δ9, Δ8).  Τέλος, πρόβλημα 

προκαλείται και από την δυσπιστία των γονέων για την αναγκαιότητα εφαρμογής κάποιου νέου 

προγράμματος καθώς και από τη δυσκολία συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, όταν αυτό είναι 

απαραίτητο: «το πιο δύσκολο πάντα κομμάτι επειδή το είδα να συμβαίνει και εδώ είναι η δυσπιστία 

των ενηλίκων, είτε μιλάμε για εκπαιδευτικούς είτε μιλάμε για γονείς, εάν το εγχείρημα θα πετύχει» 

(Δ14), «όταν βγαίνουν οι μαθητές και ζητάν τη συνεργασία των τοπικών φορέων δεν θα έλεγα ότι 

βλέπω τον ίδιο ζήλο που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστεί η τοπική κοινωνία με 

σχολεία» (Δ12).  

 

 

6.3.3 Ύπαρξη ιδανικού κλίματος για την υλοποίηση καινοτομιών στα σχολεία 

 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι απόψεις βρίσκονται κάπου στη μέση σε σχέση με το αν 

υπάρχει ή όχι ιδανικό κλίμα στα σχολεία που επιτρέπει την υλοποίηση καινοτομιών. Αναμφίβολα η 

πιο διαδεδομένη άποψη είναι αυτή που υποστηρίζει πως το κλίμα είναι θετικό, γίνεται μία 

προσπάθεια αλλά ακόμη υπάρχουν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες για να μπορούμε να μιλάμε 

για πραγματικά καινοτόμα σχολεία. Υπάρχει ένας φόβος και μία επιφύλαξη από πλευράς καθηγητών 

να εφαρμόσουν οτιδήποτε νέο (Δ1), έλλειψη επιστημονικής κατάρτισης και χρημάτων (Δ2) όπως 

επίσης και περιορισμένες ελεύθερες ώρες για να ενταχθούν καινοτόμες δράσεις: «το ωρολόγιο 

πρόγραμμα είναι όντως ανασταλτικός παράγοντας, δηλαδή αυτή η πίεση χρόνου που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί με την πληθώρα της ύλης που πρέπει κατά κανόνα να βγει…» (Δ15). Λόγω αυτού 

οι εκπαιδευτικοί είναι εξουθενωμένοι και δεν έχουν τα αποθέματα για να ασχοληθούν με επιπλέον 

δουλειά (Δ3). Πολλοί από αυτούς είναι πια μεγάλης ηλικίας επίσης γι’ αυτό και θα έπρεπε να γίνει 

«ανανέωση στόλου»: «ναι, περισσότερο με τους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέρφους, οι οποίοι 

στέκονται λίγο διστακτικοί απέναντι σε όλα αυτά» (Δ18 καθώς και Δ10). Και οι νεότεροι όμως 
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εκπαιδευτικοί πρέπει να έρχονται στη δουλειά τους με μεγαλύτερη διάθεση και με άλλη νοοτροπία, 

γενικότερα «με μεγαλύτερη όρεξη» (Δ10). 

 Όσον αφορά το δημόσιο σχολείο, ως σημείο δυσκολίας παρουσιάζεται η διαρκής αλλαγή 

προσωπικού που δυσχεραίνει τόσο τον αρχικό σχεδιασμό όσο και την πορεία καινοτόμων 

προγραμμάτων: «ας πούμε υπάρχουν πολλά δημόσια σχολεία ίσως και τα περισσότερα που δεν 

έχουν ένα σταθερό προσωπικό κάθε χρόνο» (Δ11). Γενικότερα παρότι υπάρχει η πρόθεση και η 

προσπάθεια από κάποιους εκπαιδευτικούς δυστυχώς «τους τρώει το σύστημα» (Δ12). Αυτό ίσως 

δικαιολογεί και την άποψη που εκφράζεται από πολλούς πως το σημαντικότερο ρόλο παίζει η ομάδα 

συνολικά. Εάν η ομάδα έχει τη διάθεση και αφιερώσει χρόνο, κόπο και συλλογική προσπάθεια 

μπορούν να επιτευχθούν πολλά: «το κλίμα έχει να κάνει με τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό 

είναι και αυτό που θα βοηθήσει να εισαχθούν οι καινοτομίες και να επιτύχει η εφαρμογή τους» (Δ6). 

 

6.3.4 Δυσκολίες από τους εκπαιδευτικούς στη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

 

 Συχνά «εκφράζεται μία δυσκολία στο να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στις 

καινοτόμες δράσεις και να τις εφαρμόσουν» (Δ2) η οποία όμως προκύπτει από την έλλειψη χρόνου 

ή από την ύπαρξη κάποιων αναστολών και ανασφάλειας, ειδικά από τις μεγαλύτερες ηλικίες (Δ7, 

Δ15). Για αυτό το λόγο, για να ενθαρρυνθούν και τελικά να πάρουν πιο εύκολα την απόφαση να 

εφαρμόσουν οτιδήποτε καινοτόμο, «πρέπει να αισθανθούν ασφαλείς και ότι υπάρχει κάποιος που θα 

καθοδηγεί και θα ενθαρρύνει το έργο τους (Δ1). Πιο εύκολα συμμετέχουν «όταν υπάρχει κάποιο 

ενδιαφέρον πρόγραμμα» (Δ3), «συνήθως δεν υπάρχουν δυσκολίες στο να στήσεις την ομάδα που θα 

αναλάβει την περάτωση του προγράμματος» (Δ4) παρά τα οικονομικά εμπόδια ή την προσωπική 

κούραση των εκπαιδευτικών. Με τη συμβολή των διευθυντών και την ενθάρρυνση, η ομάδα μπορεί 

να δουλέψει καλά και τελικά «όλα αυτά τα προγράμματα πραγματοποιούνται με τη συμβολή όλων 

και με ελάχιστες εξαιρέσεις σε αυτά» (Δ5). Θα ήταν ευχάριστο όπως αναφέρεται «να ανοίγει η 

πόρτα του γραφείου μου πιο συχνά και να έρχονται με προτάσεις, με προγράμματα που τους 

ενδιαφέρουν» (Δ9). Το κλίμα όμως είναι θετικό γι’ αυτό και πολύ σημαντικό είναι να βρει ο κάθε 

διευθυντής τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για να καταφέρει να τους 

εμπνεύσει ασφάλεια και σιγουριά και να τους βοηθήσει να κάνουν ευκολότερα το επόμενο βήμα: 

«είναι αυτό που έλεγαν οι παλιοί και το λέω και εγώ, δεν θέλει κόπο θέλει τρόπο» (Δ13). 
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6.3.5 Τρόποι ενθάρρυνσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών για βελτίωση δεξιοτήτων τους 

 

 Ως το βασικότερο κίνητρο για να αποφασίσουν οι εκπαιδευτικοί να μπουν στη διαδικασία να 

βελτιώσουν τις προσωπικές τους ικανότητες εμφανίζεται η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και η 

διασφάλιση της στήριξης που όλοι έχουν ανάγκη για να τολμήσουν την αλλαγή: «το βασικό είναι να 

είσαι δίπλα στον εκπαιδευτικό σου, εγώ αυτό θεωρώ ενθάρρυνση, το να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή 

ότι οποιοδήποτε πρόβλημα και να υπάρξει θα είμαι δίπλα του» (Δ16). Φαίνεται και τονίζεται για 

άλλη μία φορά ο δισταγμός που υπάρχει να δοκιμαστεί οτιδήποτε νέο μιας και επικρατεί μεγάλη 

ανασφάλεια για την εφαρμογή και το αποτέλεσμα οποιασδήποτε καινοτομίας. Η ομαδική δουλειά 

τους παρέχει κάποια ασφάλεια καθώς και η σιγουριά πως κάποιος θα ακούσει τις ανησυχίες τους: 

«το σημαντικό είναι να ακούς κάθε ανησυχία τους και να προσπαθείς να κάμψεις τον οποιοδήποτε 

δισταγμό παρουσιάσουν (Δ1).  

Σε πρακτικό επίπεδο, σημαντική είναι η παροχή οποιασδήποτε υλικοτεχνικής υποστήριξης 

απαιτείται για να είναι ολοκληρωμένο το κάθε έργο: «ταυτόχρονα φροντίζω να μην τους λείπει κάτι 

που είναι αναγκαίο από πλευράς υλικών, τεχνολογικού εξοπλισμού, όσο βέβαια μπορώ και περνάει 

από το χέρι μου» (Δ5). Ως κίνητρο χρησιμοποιείται επίσης η παροχή πιστοποιητικού 

παρακολούθησης το οποίο βοηθά τον εκπαιδευτικό να ενισχύσει το portfolio του (Δ10). Τις 

πιθανότητες για συμμετοχή σε συνέδρια/ σεμινάρια/ επιμορφώσεις αυξάνει κι η διαρκής ενημέρωση 

για την ύπαρξη αυτών από τους διευθυντές γι’ αυτό και κάποιοι εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική για 

να προωθήσουν τη συμμετοχή: «από μέρους μου αυτό που μπορώ να κάνω είναι να τους 

γνωστοποιώ κάθε πρόγραμμα, σεμινάριο και ημερίδα και φυσικά να τους προτρέπω να συμμετέχουν 

σε όσα περισσότερα μπορούν και άπτονται των ενδιαφερόντων τους» (Δ9).  

Πολύ χρήσιμη φάνηκε και η τακτική της ανατροφοδότησης του προσωπικού από τους 

συμμετέχοντες σχετικά με κάποια επιμόρφωση κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του 

προσωπικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η άποψη: «πολλές φορές μάλιστα μέσα από αυτές τις 

συνεδριάσεις αρκετοί εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιήθηκαν και θέλησαν να συμμετέχουν σε ανάλογα 

προγράμματα βλέποντας τον ενθουσιασμό των συναδέρφων τους» (Δ9). Τέλος, δύο πολύ σημαντικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη στάση του διευθυντή είναι η ενσυναίσθηση, η βαθιά κατανόηση 

των αναγκών και των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών αλλά και η υποστήριξη με την παροχή 

αδειών, όποτε ένας εκπαιδευτικός αποφασίσει να συμμετάσχει σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα: 

«δηλαδή δε στερήσαμε από κανέναν εκπαιδευτικό που το ζήτησε, την δυνατότητα να πάει να 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμορφωτικό» (Δ6). 
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Κεφάλαιο 7. Συζήτηση - Ερμηνεία 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρητική επισκόπηση που προηγήθηκε, τις μεθοδολογικές 

κατευθύνσεις των Auerbach και Silverstein, καθώς και τις αναλύσεις των συνεντεύξεων που 

παρουσιάστηκαν στο ερευνητικό μέρος, πραγματοποιήθηκε όσο το δυνατό πιστή καταγραφή και 

περιγραφή των αντιλήψεων των συμμετεχόντων, με παράλληλη κριτική αξιοποίησή τους, θέτοντάς 

τα ευρήματα σε ανοιχτό ερευνητικό ''διάλογο'' με αντίστοιχα διεθνή ερευνητικά δεδομένα. Σε αυτό 

το πλαίσιο, προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, χωρισμένα σε τρεις θεματικές 

ενότητες με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως διαρθρώνονται παρακάτω, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζεται και μια τέταρτη διάσταση χωρίς να εναπόκειται σε ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά 

με τις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στο Δημόσιο και το Ιδιωτικό σχολείο: 

 

7.1 Θέση των εκπαιδευτικών ηγετών στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα 

 

 Οι διευθυντές οι οποίοι είναι Ηγέτες φαίνεται πως έχουν ένα χαρακτηριστικό που τους 

διαφοροποιεί από τους απλούς διεκπεραιωτικούς· το όραμα. Ο ηγέτης διευθυντής μεταλαμπαδεύει 

αυτό το όραμα στους συναδέλφους του και αποτελεί μοχλό αλλαγής και κινητοποίησης όλης της 

ομάδας. Η άποψη αυτή φαίνεται καθαρά και στην έρευνα του Γιαννιώτη (2017) σύμφωνα με την 

οποία η διάδοση του οράματος από τη πλευρά του διευθυντή προς όλες τις κατευθύνσεις συμβάλει 

καθοριστικά (70% απάντησαν πως συμβάλλει "πολύ") στην εισαγωγή καινοτομιών στην 

εκπαιδευτική μονάδα. Η παραπάνω άποψη φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με αυτή των Άγγλων 

ειδικών της διοίκησης, οι οποίοι διαχωρίζουν την ηγεσία - στην οποία υπάρχει ξεκάθαρα το όραμα -, 

την διεύθυνση και την έμπνευση από την απλή διοίκηση/διαχείριση (Sitthisomjin et al., 2018), η 

οποία στην πράξη σημαίνει προγραμματισμός, παρακολούθηση των επιμέρους σχεδίων και έλεγχος. 

Φυσικά, σε αυτή την προσπάθεια βοηθούν καθοριστικά η προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε διευθυντή, τα οποία συνδυαστικά με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει και 

την εμπειρία του τον κάνουν ακόμη πιο αποτελεσματικό στο έργο του, ενώ μέσα σε όλα αυτά 

ξεχωρίζει και η ικανότητα προσαρμογής του στα νέα δεδομένα (Argyropoulou & Symeonidis, 2017). 

Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα των διευθυντών, η προθυμία καθώς και η προσωπική ευθύνη τους 

να συμμετέχουν σε καινοτομίες και να τις ενσωματώνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν γίνει 

σύγχρονες επιταγές (Heißenberger, 2016). Η Ταγάρη (2017) επίσης, επισημαίνει ως βασικότερες 

πρακτικές του διευθυντή την ψυχική ενθάρρυνση, την πρόκληση καινοτομιών και τη διαμόρφωση 



79 
 

σχεδίου. Στην παρούσα έρευνα, το σύνολο των ερωτηθέντων φαίνεται να μη παραμένει 

προσκολλώμενο στον διεκπεραιωτικό του ρόλο αλλά να επιζητά την αλλαγή, γεγονός που έρχεται σε 

αντιδιαστολή με την προ δεκαετίας έρευνα της Τσιμηρίκα (2007), αποδεικνύοντας την πραγματική 

αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών ηγετών.  

Το σχολείο με βάση τις απαντήσεις καλείται να ικανοποιήσει έναν διττό ρόλο. Από τη μία να 

παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές οι οποίες θα αποτελέσουν εφόδιο για την 

μετέπειτα πορεία του και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, 

καλείται να ικανοποιήσει και το ρόλο του ως βασικός φορέας δευτερογενούς κοινωνικοποίησης, 

μετά την οικογένεια. Η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα των σύγχρονων κοινωνιών δεν θα 

μπορούσε να μην αντικατοπτρίζεται και στη σχολική διαδικασία. Σε μία κοινωνία όπου τα πάντα 

αλλάζουν ταχύτατα και οι απαιτήσεις της κοινωνίας ολοένα και μεγαλώνουν, το σχολείο καλείται να 

έχει έναν ακόμη πιο σύνθετο ρόλο. Οφείλει να παρέχει σύγχρονη, επικαιροποιημένη γνώση, ποικιλία 

επιλογών και ερεθισμάτων στο μαθητή του σήμερα, προετοιμάζοντάς τον ως πολίτη του αύριο. 

Όπως αναφέρει σχετικά και ο Ηλιάδης (2018: 74), το σχολείο καλείται να γίνει «σύγχρονο των 

εξελίξεων και των απαιτήσεων της κοινωνίας».  

 Όπως είναι φυσικό, το κάθε σχολείο φαίνεται να θέτει τους δικούς του στόχους, πέρα από 

όσα βασικά υποχρεούται να ακολουθήσει ως οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και προσπαθεί να 

αποκτήσει το δικό του χαρακτήρα, ως αποτέλεσμα τόσο της στάσης του διευθυντή αλλά και ως 

αποτέλεσμα της ευρύτερης ομάδας των εκπαιδευτικών που το απαρτίζουν. Ο διευθυντής, όπως 

κατέληξαν οι Brundrett και Duncan (2011), οφείλει να δημιουργήσει ένα «ήθος για αλλαγή» με την 

έννοια ότι κάθε εκπαιδευτική μονάδα έχει "ένα μοναδικό περιβάλλον, μια ιστορία και μια 

συγκεκριμένη δυναμική", της οποίας χειριστής είναι ο διευθυντής, προσπαθώντας να επιτύχει τους 

στόχους που έχει θέσει ο ίδιος σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, η 

συνεργασία και η ομαδική δουλειά αποτελεί και την πιο διαδεδομένη άποψη όσων αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ένα σχολείο (Βασιλάκη, 2012). Δεν είναι τυχαίο πως οι 

περισσότεροι διευθυντές θεωρούν πως είναι χρήσιμη η εφαρμογή μιας συνεργατικής, δημοκρατικής 

μεθόδου διοίκησης του σχολείου, που θα δίνει το χώρο στους άμεσα εμπλεκόμενους να διατυπώνουν 

την προσωπική τους άποψη και στάση σχετικά με τις όποιες αποφάσεις. Η ίδια άποψη δηλώνεται και 

στην έρευνα του Ηλιάδη (2018) περί της προτίμησης της δημοκρατικής διοίκησης του σχολείου από 

τον διευθυντή.  

Δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε να αναφέρουμε πως, πολλές φορές, ο συνδυασμός 

μεθόδων διοίκησης είναι απαραίτητος, ανάλογα με το θέμα που τίθεται προς διαχείριση (Kesting et 

al., 2015). Σύμφωνα με την Ταγάρη (2017), η κατανεμημένη αντίληψη στη σχολική διαχείριση είναι 

μια ιδέα που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινότητα να συνεργαστούν 
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και να συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη του σχολείου και να μοιραστούν τον κοινό στόχο και 

την ευθύνη για τη μάθηση. Παράλληλα, σύμφωνα με την βιβλιογραφική και ερευνητική 

επισκόπηση, ιδιαίτερα σημαντικός στο επίπεδο των καινοτομιών είναι και ρόλος της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας, σημείο που δεν βρίσκει πλήρη ανταπόκριση στα υπάρχοντα ερευνητικά 

ευρήματα, καθώς μόλις δύο διευθυντές δήλωσαν ότι ακολουθούν τη μετασχηματιστική λογική. Οι 

Sitthisomjin et al. (2018) στην έρευνά τους, επισήμαναν την επίδραση της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας στα αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα και στις σχολικές επιδόσεις ενώ τα οφέλη της είναι 

διάχυτα και στην προώθηση καινοτόμων συμπεριφορών στους εκπαιδευτικούς (Ahamad & Hazim, 

2016).  

Αναφορικά με το πλαίσιο μέσα στο οποίο φαίνεται να κινούνται οι διευθυντές, είναι αρκετά 

περιοριστικό από την πλευρά της πολιτείας καθώς δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για 

πρωτοβουλίες. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί πως οι κατευθυντήριες γραμμές του 

Υπουργείου Παιδείας είναι συγκεκριμένες ώστε να επιτρέψουν στα ελληνικά σχολεία την ελεύθερη 

και αυτόνομη δράση. Αντιθέτως, οι Esfahani και Pour (2013), καταδεικνύουν μέσω της έρευνάς τους 

ότι ένας διευθυντής μπορεί να στρέψει την προσοχή του μακριά από εγκυκλίους και τυπικές οδηγίες 

και να λύσει τα εκπαιδευτικά και οργανωτικά προβλήματα διαμορφώνοντας πρωτοβουλίες και νέες 

μεθόδους που θα επιφέρουν την αλλαγή στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου 

(2008), όσον αφορά την κατάσταση σε χώρες του εξωτερικού, σε κάποιες παρέχεται αυτονομία 

δράσης μέσα από υπαγορευμένα «προγράμματα πλαίσια» όπως για παράδειγμα στη Γαλλία. Στον 

Καναδά τα σχολεία συμμετέχουν διαμορφώνοντας το 25% του προγράμματος σπουδών, στην 

Πολωνία το 50% του προγράμματος διαμορφώνεται από τις σχολικές μονάδες, ενώ η Πορτογαλία 

προτείνει το «ευέλικτο πρόγραμμα». Ομοίως και στην έρευνά μας, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το 

οποίο θεωρεί πως τελικά η εφαρμογή ή μη καινοτόμων δράσεων έχει να κάνει με την πρωτοβουλία 

και τη διάθεση του εκάστοτε διευθυντή και όχι τόσο με το γενικότερο πλαίσιο το οποίο επικρατεί.  

 

 

7.2. Αντίληψη των σχολικών διευθυντών σχετικά με το ρόλο τους ως φορείς αλλαγής 

και καινοτομίας 

 

 Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων συμφωνεί πως καινοτόμο θεωρείται οτιδήποτε νέο 

εισάγεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερα, καινοτόμο θεωρείται από κάποιους οτιδήποτε 

εφαρμόζεται και επηρεάζει προς μία νέα κατεύθυνση την διδακτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον 

Blândul (2015), η εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και 
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περιλαμβάνει τη μετατροπή των αξιών που πρέπει να παρέχονται, τις πληροφορίες που πρέπει να 

διδαχθούν καθώς και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια σε αντιδιαστολή με την υφιστάμενη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, παρουσιάζεται μία σημαντική εξέλιξη στον τομέα των καινοτόμων δράσεων που 

υλοποιούνται στα σχολεία, με πληθώρα ιδεών να αναφέρονται. Βέβαια από το 2007 φαίνεται μέσω 

της έρευνας των Σπυροπούλου κ.ά. (2007), ότι οι μέχρι τότε καινοτόμες προσπάθειες ήταν ευοίωνες 

και ικανοποιητικές με ενθαρρυντικές ενδείξεις για πλήρη αφομοίωσή τους στο μέλλον. Αντίστοιχη 

εικόνα φαίνεται να εκφράζεται και σε άλλες έρευνες, όπως για παράδειγμα σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε μαθητές στη Ρουμανία, οι οποίοι εκφράζουν με ποσοστό 80% ότι οι 

καθηγητές τους χρησιμοποιούν νέες και μοντέρνες μεθόδους, βασισμένες στη δράση και τη 

συνεργασία  (Blândul, 2015). Όλα αυτά ανατρέπονται από την έρευνα της Αβραμίδου (2016), κατά 

την οποία διαπιστώθηκε ότι μπορεί να γίνονται προσπάθειες αλλαγών στα σχολεία αλλά ο βαθμός 

πραγματοποίησης τους δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, ευελπιστώντας ότι κάποια άλλη χρονική 

περίοδο τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά και οι αλλαγές/καινοτομίες να είναι 

πιο συχνές και περισσότερο δραστικές. 

Οι διευθυντές καλούνται να εισάγουν καινοτομίες στα σχολεία τους καθώς απολαμβάνουν 

μία σειρά από θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, με τους νέους τρόπους διδασκαλίας δίνεται η 

ευκαιρία για προσέγγιση της γνώσης με διαφορετικό τρόπο καθώς αναβαθμίζεται η λειτουργικότητα 

του σχολείου και υπάρχει συνολικά μία ανανέωση (Τριανταφύλλου, 2016). Αυτό επιδίωξε και η 

στρατηγική του «Νέου Σχολείου» καθώς τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να μείνουν στάσιμα καθώς 

είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι οφείλουν να ακολουθούν τις εξελίξεις των εποχών και να 

συμβαδίζουν με το σήμερα. Όσον αφορά τους μαθητές, φαίνεται να αναβαθμίζεται το πολιτισμικό 

τους επίπεδο, απολαμβάνουν μία μάθηση βιωματικού χαρακτήρα και ανοίγουν γενικότερα οι 

ορίζοντές τους. Τα αποτελέσματα μάθησης είναι καλύτερα και τα παιδιά βοηθούνται στο να 

ανακαλύψουν τις κλίσεις και ταλέντα τους. Κάτι πολύ βασικό, που αναφέρεται από ένα 

ικανοποιητικό αριθμό ερωτηθέντων, είναι πως τα παιδιά είναι πιο χαρούμενα μέσα από τη χρήση 

νέων καινοτομικών πρακτικών και ανυπομονούν να βρεθούν στο σχολικό περιβάλλον.  

Μεγάλη διάθεση έδειξαν οι διευθυντές/ υποδιευθυντές να απαντήσουν στο ερώτημα σχετικά 

με τα προγράμματα που «τρέχουν» στις σχολικές τους μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια. Οι 

απαντήσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Συγκεντρωτικά, οι δράσεις και τα προγράμματα που 

έχουν γίνει πράξη είναι πολλά με πρωταγωνιστές αυτά που αφορούν την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, η οποία υπήρξε και το πρώτο καινοτόμο διεπιστημονικό πρόγραμμα βασισμένο σε 

διεθνείς προτάσεις (Σπυροπούλου κ.ά., 2007). Επίσης, αναφέρονται η συμμετοχή σε 

συνέδρια/ημερίδες διαφόρων περιεχομένων, η χρήση του προγράμματος e-twinning, οι θεατρικές 
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δραστηριότητες, επισκέψεις σε χώρες του εξωτερικού με σκοπό την συμμετοχή σε προγράμματα 

διαφόρων θεματικών, ανάπτυξη δράσεων που αφορούν την αειφορία, μαθήματα εκμάθησης πρώτων 

βοηθειών, ανάπτυξη δραστηριοτήτων νανοτεχνολογίας, αρχιτεκτονικής, art and design, 

σκιτσογραφίας και τένις, διεξαγωγής προγραμμάτων ρητορικής και ρομποτικής, εφαρμογή 

προγραμμάτων ανάπτυξης συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής νοημοσύνης, διεξαγωγή 

διαγωνισμού δημιουργικής γραφής, υλοποίηση ημερών εθελοντικής αιμοδοσίας, δημιουργία 

επιχειρήσεων από το μηδέν από τους ίδιους τους μαθητές, επαγγελματικός προσανατολισμός και 

τέλος προσπάθεια ανεύρεσης των καλύτερων δυνατών τρόπων ένταξης και εκπαίδευσης των 

προσφύγων μαθητών. 

Βλέπουμε λοιπόν πως οι δράσεις, δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές που προτείνονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και είναι οι πιο διαδεδομένες όπως η ευέλικτη ζώνη, η αγωγή υγείας τα 

περιβαλλοντικά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και υπάρχουν πολλές 

δημιουργικές ιδέες, πέρα από τις γνωστές και «κλασικές» δραστηριότητες. Περιγράφονται 

δραστηριότητες όπως το διδακτικό σενάριο ή τα πολιτιστικά προγράμματα, το βιωματικό μάθημα, η 

χρήση διαδραστικού πίνακα, τα μαθήματα αρχιτεκτονικής, διεξαγωγή πειραμάτων Φυσικής ή 

Χημείας, η υλοποίηση project, απόκτηση γνώσεων ανωτέρου επιπέδου και απόκτηση πτυχίων σε 

ξένες γλώσσες ήδη από μικρή ηλικία, η χρήση εφαρμογών (apps) ή προγραμμάτων υπολογιστή (π.χ. 

coding), πρωτοβουλιών που χαρακτηρίζουν κατά κόρον την Ιδιωτική εκπαίδευση. Ως καινοτόμα 

αναφέρεται επίσης και η προσπάθεια σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, 

ανταποκρινόμενη ως φαίνεται στην άποψη πως "τα αποτελέσματα της εισαγωγής των καινοτομιών 

στο σχολείο ενσωματώνονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο παράγεται από την εκπαίδευση και 

συμβάλλει άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη με την επαγγελματική καριέρα των απόφοιτων"  ή η 

εξοικείωση των παιδιών με τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη (Service as action). Τέλος, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην παρούσα έρευνα, την καινοτομία την εφαρμόζει στην 

πραγματικότητα ο ίδιος ο εκπαιδευτικός μέσα από τον τρόπο διδασκαλίας του και τη γενικότερη 

στάση του, η οποία μπορεί να είναι από μόνη της καινοτόμα και πρωτοποριακή (Αβραμίδου, 2016). 

 Στα πλαίσια της αξιολόγησης των δράσεων και των κινήσεων που έχουν κάνει στα σχολεία 

που διευθύνουν οι ερωτώμενοι αναφέρουν, αναφορικά με τις ωφέλειες που είδαν από την εισαγωγή 

καινοτομιών, ως σημαντικότερη τη χαρά που ένιωσαν τα παιδιά όταν ενεπλάκησαν με κάτι νέο. Ο 

ενθουσιασμός αυτός αποτέλεσε κίνητρο ακόμη και για τους πιο αδύναμους ή διστακτικούς μαθητές 

να συμμετάσχουν και να ξεδιπλώσουν ταλέντα. Λειτουργεί δηλαδή αποτελεσματικά ως προς την 

αντιμετώπιση ενός από τα βασικότερα μειονεκτήματα της εκπαίδευσης, αυτό της έλλειψης 

σεβασμού στην ιδιαιτερότητα, στο διαφορετικό ρυθμό και στυλ μάθησης και βοηθά η εφαρμογή 

καινοτομιών όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το μάθημα δεν 
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είναι πια δασκαλοκεντρικό, αποκτά ζωντάνια και ενδιαφέρον γι’ αυτό και τα παιδιά μαθαίνουν 

καλύτερα. Έχει ανοίξει ο δρόμος καθώς μέσω των νέων ερεθισμάτων λειτουργούν περισσότερο με 

το μυαλό τους, αναπτύσσοντας ακόμη καλύτερα την κριτική τους σκέψη. Αναφέρεται από κάποιους 

πως είναι καθοριστική η συμβολή της υλοποίησης δράσεων σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. 

Τόσο ο μαθητής έρχεται πιο κοντά με τον εκπαιδευτικό, όσο και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μεταξύ 

τους καθώς καλούνται να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Επιβεβαιώνεται και 

εδώ η άποψη πως, οι καινοτόμες δράσεις φέρνουν πιο κοντά τους μαθητές και προωθούν τη 

συνεργασία και την αλληλεγγύη (Γιαννιώτης, 2017).  Για τους μαθητές επίσης, θεωρείται πως 

γίνονται καλύτεροι πολίτες γιατί αλλάζουν ή υιοθετούν ή απορρίπτουν ενδεχομένως στάσεις και 

συμπεριφορές μέσα από την επαφή με νέες πληροφορίες. Φαίνεται λοιπόν να συμβάλλουν 

καθοριστικά σε ένα από τους πιο συχνά αναφερόμενους στόχους των σύγχρονων αναλυτικών 

προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αυτόν της δημιουργίας αυτόνομων, 

ολοκληρωμένων και κριτικών ατόμων - πολιτών.   

 Η σπουδαιότητα της καινοτομίας για τα σχολεία αφορά και την εικόνα που έχει το ίδιο το 

σχολείο στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα τα ιδιωτικά σχολεία, για τα οποία η εικόνα σχετίζεται 

άμεσα και με τον αριθμό των μαθητών που θα κερδίσουν, είναι πολύ σημαντικό να είναι καλή και να 

εκτιμάται από την τοπική κοινωνία, ενώ αυτή η έννοια της ''διαφήμισης'' περικλείει και τις 

μικρότερες τοπικές κοινωνίες των δημόσιων σχολειών, οι οποίες θέλουν να διατηρήσουν μια φήμη 

απέναντι στις ''γειτονικές'' τους σχολικές μονάδες. 

 Τέλος, αναφορικά με τα λάθη και τις παραλείψεις των διευθυντών στην προώθηση των 

καινοτομιών, υπήρξε κοινή παραδοχή όλων των συμμετεχόντων στο ότι όντως έχουν γίνει λάθη. 

Βασικότερα, είναι πως δεν έχουν ασχοληθεί τόσο με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ενώ έχουν 

σημειωθεί παραλείψεις όσον αφορά την οργάνωση και το σχεδιασμό των καινοτόμων δράσεων. 

Ομοίως και η έρευνα των Ryan και Joong (2005), κατέληξε στο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διέθεταν 

επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη. Η κατάσταση αυτή επηρέασε την οργάνωση της 

διδασκαλίας, την αξιολόγηση των μαθητών καθώς και την παροχή νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Επίσης, κάποιες φορές φαίνεται πως δεν επέμειναν και τόσο έντονα στην εφαρμογή 

ενός προγράμματος γι’ αυτό και τελικά δεν υλοποιήθηκε. Άλλες φορές προχώρησαν σε επιλογή 

προγραμμάτων που δεν ήταν τόσο ωφέλιμα για τα σχολεία που διευθύνουν ή δεν άπτονταν του 

ενδιαφέροντος των μαθητών. Τέλος, από πολλούς εκφράζεται η άποψη πως η έλλειψη χρόνου είναι 

ένα σημαντικό πρόβλημα. Έλλειψη χρόνου και από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους ίδιους 

τους διευθυντές, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να διευθετήσουν όλες τα ζητήματα που τρέχουν σε 

καθημερινό επίπεδο, αμελούν να ασχοληθούν με τον τομέα της καινοτομίας καθώς είναι μικρότερης 

προτεραιότητας σε σχέση με τις όποιες υποχρεωτικές απαιτήσεις και διεργασίες.  
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7.3 Αξιολόγηση του πλαισίου εντός του οποίου εφαρμόζονται καινοτομίες και ύπαρξη 

πιθανών δυσκολιών και προβλημάτων στο έργο των σχολικών διευθυντών 

 

Στην ερώτηση που αφορά το τα προγράμματα που σχεδιάζονται και προτείνονται από το 

Υπουργείο Παιδείας, οι περισσότερες απόψεις εκφράζουν μία δυσαρέσκεια ως προς την 

συμβατότητα αυτών με την ελληνική πραγματικότητα και τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών 

σχολείων μιας και πρόκειται κυρίως για ευρωπαϊκά προγράμματα που δεν συνταιριάζουν με τα 

ελληνικά εκπαιδευτικά πρότυπα. Δυσαρέσκεια όμως εκφράζεται και για το σχεδιασμό τους καθώς 

φαίνεται να είναι μέτρια σχεδιασμένα, χαρακτηριστικό που δυσχεραίνει την εφαρμογή τους. 

Μικρότερη μερίδα των ερωτηθέντων έχει μία πιο θετική ματιά στην αξιολόγηση των προγραμμάτων 

που σχεδιάζονται από το Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια που γίνεται ως καλή. Μόλις 

μία άποψη μηδενίζει ολοκληρωτικά την όποια προσπάθεια θεωρώντας πως ουσιαστικά το 

Υπουργείο Παιδείας δεν κάνει τίποτε για αυτό τον τομέα.  

Όσον αφορά στο ποιοι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των καινοτομιών, η 

συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει πως πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εν 

ενεργεία, γνωρίζουν ποια είναι η καθημερινότητα των σχολείων, ποιες οι ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών. Όπως καταδεικνύει και η έρευνα των Poekert, Alexandrou και Shannon 

(2016), όταν οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τους παρέχεται ένα 

πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής ανάπτυξης και έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 

ενεργά στον σχολικό σχεδιασμό, συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της καινοτομίας. 

Ορισμένοι προσθέτουν και κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει επιπλέον να έχουν οι εκπαιδευτικοί 

και η ομάδα που θα συνταχθεί από αυτούς, όπως είναι η πολυετής εμπειρία και οι διάφορες 

ειδικότητες. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Ryan & Joong (2005), όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των γονέων / κηδεμόνων, θα πρέπει να συμμετέχουν στις μεταρρυθμίσεις 

του προγράμματος σπουδών, διεξάγοντας περισσότερες συζητήσεις με τα παιδιά τους για το 

ακαδημαϊκό έργο και την εκπαιδευτική πρόοδο. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που εκφράζεται 

από κάποιους πως θα μπορούσε η όλη διαδικασία σχεδιασμού να ξεκινά από τους ίδιους τους 

μαθητές οι οποίοι εκφράζοντας την άποψή τους θα μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμοι στο 

σχεδιασμό των προγραμμάτων που τελικά αφορούν και τους ίδιους. Τέλος, αναφέρεται ένα σχήμα 

το οποίο αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πράξης, σχολικούς συμβούλους και στελέχη της 

εκπαίδευσης, ανθρώπους δηλαδή που ζουν την καθημερινότητα των σχολείων και γνωρίζουν τα 

προβλήματα και τις πραγματικές του ανάγκες. Αυτοί που δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν σύμφωνα 

με μία μόλις άποψη είναι οι συνδικαλιστές.  
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 Αναφορικά με τα προβλήματα που συναντούν, ως βασική δυσκολία στην εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων περιγράφεται σχεδόν από όλους του διευθυντές η απροθυμία των 

εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν οτιδήποτε νέο και να τολμήσουν την αλλαγή. Φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί είναι ανασφαλείς, διστάζουν να κάνουν το επόμενο βήμα και να πάρουν το ρίσκο. 

Σύμφωνα με τους Zembylas & Barker (2007), καταδεικνύεται πως η ευαισθησία στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών για συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη είναι ουσιαστικής σημασίας για την 

εργασία τους. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν, ότι οι προσπάθειες για εκπαιδευτική αλλαγή μπορεί να 

είναι ανεπιτυχείς, όχι μόνο επειδή μπορούν να αποκλείσουν μάλλον παρά να συμπεριλάβουν τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και επειδή οι προσπάθειες αυτές μπορεί να έχουν κυρίως αρνητικές 

συναισθηματικές επιπτώσεις για τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, οι Clement και Vandenberghe 

(2001) συμπέραναν πως όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν συναδελφικές σχέσεις με τους διευθυντές τους, 

όχι μόνο εγείρονται ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης, αλλά αυτό έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη τη 

σχολική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εργασιακές συνθήκες που συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη και στην επιτυχή εφαρμογή καινοτομιών. Αυτό λοιπόν που μπορεί να 

επιτευχθεί και να ανατρέψει την κατάσταση είναι η μεταβολή στις στάσεις, στις αξίες και στις 

παιδαγωγικές αντιλήψεις τόσο των διευθυντών όσο και των εκπαιδευτικών, από τους οποίους 

εξαρτάται και η όλη διαδικασία.  

 Παράλληλα, προβλήματα στην εφαρμογή των καινοτομιών αποτελούν η έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής και οικονομικών πόρων, στοιχεία που θα βοηθούσαν στην καθολική 

απόκτησή της, ειδικά στα Δημόσια σχολεία (Καραμπέτσου, 2017). Το οικονομικό κομμάτι 

παρουσιάζεται ως αιτία αποτυχίας στην εφαρμογή καινοτομιών και από τον Γιαννιώτη (2017) στην 

έρευνά του. Σε συνδυασμό με το γραφειοκρατικό κομμάτι που αποτελεί γενικότερο εμπόδιο στη 

δομή του κράτους, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το εγχείρημα της καινοτομίας. Ο όγκος, επίσης, 

της ύλης περιορίζει το διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο για άλλες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα, όπως 

αναφέρεται από τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων, η κατάργηση της ευέλικτης ζώνης που 

αποτελούσε χώρο ελευθερίας, δυσκόλεψε παραπάνω την κατάσταση.  

 Ο περιορισμένος χρόνος όμως είναι και αποτέλεσμα αντικειμενικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση από το ένα σχολείο στο άλλο 

για να συμπληρώσουν ώρες. Με συνθήκες μη ιδανικές είναι λογικό όπως παρουσιάζεται, να μην 

μπορεί ή να μην επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να αφιερώσει χρόνο και κόπο για να σχεδιάσει με τους 

μαθητές του κάτι νέο. Σε σχετική ερώτηση οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως οι πολλές ώρες 

παραμονής στο σχολείο, τους επηρεάζουν αρνητικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο (Παπαγεωργίου, 2015). Ενδιαφέρον στοιχείο είναι σύμφωνα με τους Σπυροπούλου κ. ά 

(2007), σχετική έρευνα κατά την οποία έχει διατυπωθεί από το 91% των εκπαιδευτικών που 
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συμμετείχαν πως, ούτε και οι μαθητές επιθυμούν να περάσουν παραπάνω χρόνο στο σχολείο, ακόμη 

και αν οι δραστηριότητες που υπάρχουν είναι ενδιαφέρουσες και ελκυστικές.  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, αντικειμενική δυσκολία αποτελεί και η ελλιπής 

επιμόρφωση η οποία θα μπορούσε να αποτελεί κίνητρο για προσπάθεια, εάν υπήρχε και θα τους 

γέμιζε με την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να τολμήσουν να κάνουν το επόμενη βήμα. Οι 

Thoonen et al. (2011) συμπέραναν πως η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις επαγγελματικής 

μάθησης και ιδίως η επιμόρφωση, είναι στοιχεία που συμβάλλουν στις πρακτικές τους, καθώς η 

αίσθηση αυτόαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών εγείρει ευκαιρίες για ενεργότερη συμμετοχή 

και σύμπραξη τους στο έργο των καινοτομιών. Η αίσθηση της ανασφάλειας είναι εμφανής και στην 

έρευνα της Παπαγεωργίου (2015), όπου φαίνεται πως η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η 

αποσπασματική και υποτυπώδης επιμόρφωση, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των 

προβλημάτων που εμφανίζονται, οδηγούν τους ερωτώμενους στην ανάπτυξη του αισθήματος της 

αβεβαιότητας για τις ίδιες τους τις ικανότητές. Εμπόδιο είναι και η στάση των ίδιων των γονέων. 

Εκφράζοντας τη δυσπιστία τους ως προς την εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος και όντας της 

λογικής της κάλυψης της τυπικής ύλης, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές βρίσκουν εμπόδια στις 

όποιες προσπάθειές τους.  

Τέλος, ούτε η κοινωνία φαίνεται να επιθυμεί να στηρίξει την αλλαγή, μιας και η προσπάθεια 

για αναζήτηση βοήθειας από εξωτερικούς παράγοντες δεν είναι τόσο αποτελεσματική, σε αντίθεση 

με χώρες του εξωτερικού όπου η τοπική κοινωνία συνεργάζεται οργανικά με τα σχολεία. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, η εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να λογίζεται ως φορέας που να 

μπορεί να αποφασίζει και να διαμορφώνει μέσα στο πλαίσιο της μια υφιστάμενη κεντρική 

εκπαιδευτική πολιτική, την «τοπική» εκπαιδευτική πολιτική, ώστε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις 

ανάγκες και τους σκοπούς της κοινωνίας στην οποία βρίσκεται. 

Θα μπορούσαν οι παραπάνω δυσκολίες να αποτελούν λόγους γενικότερης απογοήτευσης και 

δισταγμού σχετικά με την εφαρμογή νέων δράσεων. Παρόλα αυτά, οι απόψεις σχετικά με το κλίμα 

και την αντιμετώπιση των καινοτομιών από τους εκπαιδευτικούς μοιράζονται στη μέση. Σίγουρα οι 

παραπάνω δυσκολίες είναι εμπόδιο και λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες. Ειδικότερα, οι 

εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας είναι ακόμη πιο δύσπιστοι και αμετακίνητοι στη θέση τους 

(Αθανασίου, 2015), παρόλα αυτά προβληματισμός εκφράζεται και για τους νέους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι δεν δείχνουν τον αναμενόμενο ζήλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κλίμα διαμορφώνεται από 

την ομάδα. Ακόμη και αν το σύστημα δεν ευνοεί, όπως αναφέρεται σχετικά, η ομάδα παίζει το 

μεγαλύτερο ρόλο για το αν θα πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή ή όχι.   
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Στο ίδιο ύφος κινούνται και οι απαντήσεις στο ερώτημα σχετικά με τους τρόπους με τους 

οποίους οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Και 

πάλι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται διστακτικοί και ανασφαλείς. Χρειάζονται στήριξη από τους 

διευθυντές για να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ενώ η αίσθηση πως ανήκουν σε 

μία ομάδα, είναι αποτελεσματική (Sitthisomjin et al., 2018). Επίσης, εκφράζεται η άποψη πως 

προσπαθούν οι διευθυντές να τους παρέχουν οτιδήποτε χρειάζονται για να υλοποιήσουν το έργο 

τους. Κάποιοι διευθυντές έχουν σκεφτεί πιο εφευρετικούς τρόπους, όπως την παροχή πιστοποίησης 

παρακολούθησης σεμιναρίων ή τη διαρκή ενημέρωσή των εκπαιδευτικών για οτιδήποτε 

διοργανώνεται, ώστε να αποφασίσουν τελικά να συμμετάσχουν. Βοηθητική ήταν και η στρατηγική 

της ανατροφοδότησης (Καραμπέτσου, 2017) μιας και άτομα τα οποία δεν συμμετείχαν σε 

επιμορφώσεις, παρακινούμενοι από τον ενθουσιασμό συναδέλφων που συμμετείχαν, αποφάσισαν 

τελικά να το τολμήσουν. Τέλος, από πλευράς διευθυντών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη του στοιχείου 

της ενσυναίσθησης, της βαθιάς δηλαδή κατανόησης των αναγκών των εκπαιδευτικών από τη μία και 

η πρακτική στήριξή τους με την παροχή, για παράδειγμα, αδειών στους εκπαιδευτικούς όταν αυτοί 

θέλουν να επενδύσουν στο κομμάτι της ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους.  

 

 

7.4 Διαφορές Δημόσιας – Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν τις διαφορές μεταξύ Δημόσιας και 

Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Καθώς οι ερευνητικές προσπάθειες στο ιδιωτικό πεδίο είναι μηδαμινές, 

διενεργήθηκε η έρευνα με στόχο να αναδείξει αλλά και να αντιπαραβάλλει τις υφιστάμενες 

καινοτομίες που πραγματοποιούν και τα Ιδιωτικά σχολεία. Σε αυτό το πλαίσιο και παρότι δεν 

υπήρχε ερώτηση που να ζητούσε από τους ερωτώμενους να τοποθετούν σχετικά με το συγκεκριμένο 

ζήτημα, ωστόσο πολλοί ήταν αυτοί που ένιωσαν την ανάγκη να αναφερθούν σε αυτό, γεγονός που 

υποδεικνύει πως οι διαφορές είναι σημαντικές και έχουν διαπιστωθεί από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά αυτές είναι:  

 

• Ελλιπής χρηματοδότηση 

Μία τεράστια δυσκολία που έχουν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων 

είναι οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι. Όπως αναφέρεται σχετικά, ακόμη και πολύ ικανοί 

άνθρωποι, οι οποίοι έχουν διάθεση να κάνουν νέα πράγματα στα σχολεία που διευθύνουν, δεν έχουν 
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το περιθώριο να κινηθούν ελεύθερα λόγο του περιορισμένου budget. Σε καλύτερη θέση βρίσκονται 

οι διευθυντές των ιδιωτικών οι οποίοι έχουν τα περιθώρια να αναζητήσουν χρήματα από εξωτερικές 

πηγές, όταν αυτό απαιτείται και να συμπληρώσουν τα όποια οικονομικά κενά.  

 

• Ευελιξία και ποικιλία ως προς τα προγράμματα που υλοποιούνται  

Μπορεί και τα ιδιωτικά σχολεία να υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις βασικές οδηγίες που 

υπαγορεύει το Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα επιπλέον 

προγράμματα και τις δραστηριότητες που αποφασίζει να εφαρμόσει το ιδιωτικό σχολείο. 

Προσφέρουν "κάτι το διαφορετικό" όπως αναφέρεται, γι' αυτό και αποτελούν επιλογή πολλών 

γονιών για τα παιδιά τους.  

 

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων μετά το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας 

Όπως αναφέρεται σχετικά, υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν πολλές δραστηριότητες 

εκτός του σχολικού ωραρίου οι οποίες έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις 

γνώσεις του μαθητή αλλά και να αναπτυχθούν δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στην 

ψυχαγωγία των παιδιών.  

 

• Δυνατότητα διατήρησης σταθερού προσωπικού 

Στην ιδιωτική εκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα να μένουν οι ίδιοι καθηγητές στην θέση τους 

και να μην γίνονται διαρκείς αλλαγές που δυσχεραίνουν την προσπάθεια εφαρμογής και συνέχειας 

της όποιας καινοτόμας δράσης. Η ελληνική πραγματικότητα των εκπαιδευτικών του δημόσιου 

σχολείου απαιτεί διαρκείς αλλαγές στην τοποθεσία εργασίας και του στερεί την ευκαιρία να 

μπορέσει να συνεχίσει αυτό που ενδεχομένως προσπάθησε να χτίσει.  

 

• Δυνατότητα επιλογής σχολείου 

Το γεγονός ότι ο γονέας στην ιδιωτική εκπαίδευση επιλέγει το σχολείο στο οποίο θα στείλει 

το παιδί του, αναγκάζει το σχολείο να προσπαθεί διαρκώς να ξεχωρίσει. Γι' αυτό και η εφαρμογή 

των καινοτομιών στην ιδιωτική εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικής σημασίας μέλημα.  
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• Ύπαρξη προκατάληψης  

Υπάρχει μία προκατάληψη εις βάρος των δημόσιων σχολείων μιας και θεωρείται πως 

ενδεχομένως δεν προσφέρει όσα δύναται να προσφέρει ένα ιδιωτικό σχολείο. Ωστόσο, δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις όπου δραστήριοι διευθυντές, σε συνδυασμό με καλές ομάδες συναδέλφων 

έχουν καταφέρει μοναδικά πράγματα, τα οποία όπως αναφέρεται δεν στερούνται σημαντικότητας 

και αίγλης σε σχέση με τα ιδιωτικά σχολεία.  

 

• Γραφειοκρατία 

Εκφράζεται η άποψη πως μπορεί και τα ιδιωτικά σχολεία να οφείλουν να ακολουθούν πολλά 

κοινά "μονοπάτια" με τα δημόσια σχολεία όσον αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ωστόσο 

έχουν μία μεγαλύτερη ευελιξία στο να προσπεράσουν τα κομμάτια της γραφειοκρατίας που 

υποχρεούται να ακολουθεί ένα δημόσιο. 

 

• Έλλειψη επιθυμίας για εργασία 

Όπως αναφέρεται, στα δημόσια σχολεία οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μία μεγαλύτερη δυσκολία 

και απροθυμία να εργαστούν παραπάνω ώρες. Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη καινοτομιών γιατί, εκ των πραγμάτων, οι δραστηριότητες αυτές 

απαιτούν περισσότερο κόπο και χρόνο, πέραν από τον υποχρεωτικό και προβλεπόμενο. 

 

• Κουλτούρα του βολέματος 

Αναφέρεται πως στα δημόσια σχολεία επικρατεί η άποψη πως υπάρχει η δυνατότητα για πιο 

χαλαρούς ρυθμούς, μεγαλύτερη ησυχία και χαλάρωση. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί εκπαιδευτικοί των 

ιδιωτικών επιδιώκουν να απασχοληθούν σε δημόσια σχολεία. Στα ιδιωτικά σχολεία όπως λέγεται, 

για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις τη θέση σου οφείλεις να προσπαθείς διαρκώς, σε αντίθεση με τα 

δημόσια όπου η "σιγουριά" της θέσης είναι πιο εξασφαλισμένη.  
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• Έλλειψη υποδομών και μέσων 

Τα δημόσια σχολεία υστερούν σε υποδομές και μέσα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν το 

έργο των εκπαιδευτικών και την προσπάθεια για εισαγωγή καινοτομιών.  

 

 Το ερώτημα εάν τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης από τα δημόσια 

απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσμο, λόγω της συγκεντρωτικής δόμησης του ελληνικού συστήματος 

(Αντωνιάδου, 2017). Τα εμπειρικά ευρήματα δε δίνουν ξεκάθαρη απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα 

και αρκετά τείνουν τόσο υπέρ όσο και κατά της υπεροχής των ιδιωτικών σχολείων. Αναφορικά με 

τις διαφοροποιήσεις αυτές διεξήχθη και η παρούσα έρευνα μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι στα 

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια επικρατεί ένα κλίμα περισσότερο ανοιχτό προς τις καινοτομίες, καθώς 

εφαρμόζονται περισσότερες και συνεχείς αλλαγές λόγω της ευελιξίας που παρουσιάζουν. Ανάλογη 

είναι και η κατάσταση με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, καθώς πολλές φορές παρατηρείται 

αδράνεια στους κύκλους του δημοσίου ως απόρροια της μονιμοποίησης της θέσης τους. Η έρευνα 

του Παπαδόπουλου (2017), κατέδειξε πως παρότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να συνεισφέρουν θετικά 

στην βελτίωση της σχολικής τους μονάδας, εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με το αν η Ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση μπορεί να ενσωματώσει  και να αποδεχτεί νέες πρακτικές. Βέβαια, το καθεστώς 

και η μορφή ιδιοκτησίας του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού είναι ουσιαστικά αυτό που 

καθορίζει πολλές φορές και την μορφή ηγεσίας που θα προσλάβει ο διευθυντής κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του (Esfahani & Pour, 2013). Όλοι αυτοί οι διαφοροποιητικοί παράγοντες δεν 

πρέπει να λειτουργούν ανασταλτικά για τους εκπαιδευτικούς ηγέτες του δημοσίου τομέα αλλά 

αντιθέτως πρέπει να τους θέτουν στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς φυσικά 

να συνηγορούν στην επιλογή της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ιδανικότερης.  
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα  

 

  Η επιστημονική κοινότητα έχει θέσει σε προτεραιότητα την καινοτομία ως τον 

σημαντικότερο παράγοντα αλλαγής και ανάπτυξης του σύγχρονου εκπαιδευτικού έργου. Μέσα από 

την ανάλυση και την ερμηνεία των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων διαπιστώθηκαν αρχικά 

σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις αντιλήψεις των ηγετών σχολικών μονάδων. Σε γενικά πλαίσια, 

θεωρούν ότι η συγκεντρωτική φύση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος εμποδίζει την ορθή 

εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών, θέτοντας ως αναγκαία την ύπαρξη ουσιαστικών αλλαγών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως υπογράμμισαν, θεωρούν πιεστικό τον ρόλο του διευθυντή με 

ελάχιστες ελευθερίες δράσης, αυτονομίας και διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ 

ταυτόχρονα αποτυπώνουν πως η πρόσληψη συμμετοχικών και μετασχηματιστικών προτύπων 

συνταιριάζει αποδοτικότερα με το πλαίσιο της αλλαγής και της καινοτομίας (Kesting et al., 2015). 

  Παράλληλα, το σχολείο με την εφαρμογή καινοτομιών μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερη 

παιδεία στους μαθητές και να λειτουργήσει πιο εποικοδομητικά. Για να γίνει αυτό απαιτείται σωστή 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών, η οποία θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και 

να ενισχύσουν τόσο την επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και τις παιδαγωγικές τους πρακτικές 

(Thoonen et.al., 2011). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και η σημασία του τρόπου που αντιλαμβάνονται 

την ανάγκη για αλλαγές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς εισαγωγής μιας εκπαιδευτικής 

αλλαγής. Από την δική τους ενεργοποίηση, εμπλοκή και συμμετοχή θα κριθεί η επιτυχής εισαγωγή 

και εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων στη σχολική μονάδα. Ουσιαστικά, τα αποτελέσματά μας 

επιβεβαιώνουν τα ευρήματα άλλων ερευνών, στο ότι η σχολική κουλτούρα, η εκπαιδευτική ηγεσία 

και το κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία και τη «μονιμοποίηση» των καινοτόμων δράσεων 

(Αβραμίδου, 2016· Κυριακώδη & Τζιμογιάννης, 2015).       

  Εάν θα θέλαμε να δώσουμε έναν χαρακτηρισμό στην προσπάθεια που γίνεται για την 

εφαρμογή καινοτομιών, αυτός θα ήταν πως είναι «καλή», ωστόσο σίγουρα υπάρχουν ακόμη πολλά 

βήματα που πρέπει να γίνουν, τόσο σε πρακτικό επίπεδο αλλά ιδίως σε επίπεδο αλλαγής 

αντιλήψεων. Είναι πολύ θετικό το ότι η πρόθεση για αλλαγή ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Επίσης, 

θετικό ήταν και το γεγονός ότι περιγράφηκαν πολλές προσπάθειες, ιδέες και δράσεις που ήδη 

αποτελούν μέρος της σχολικής πραγματικότητας. Τόσο από τους εκπροσώπους των ιδιωτικών όσο 

και από τους εκπροσώπους των δημόσιων σχολείων φάνηκε πως υπάρχει η πρόθεση για καινοτόμες 

αλλαγές και μάλιστα οι αλλαγές αυτές είναι πια πραγματική αναγκαιότητα, ωστόσο χρειάζεται 

χρόνος και μεγάλη προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά.  
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  Στο δίλημμα «ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο» δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Στα μάτια 

πολλών, το ιδιωτικό σχολείο φαντάζει πιο ευέλικτο και έτοιμο να αντιμετωπίσει επαρκέστερα τις 

συνεχείς αλλαγές, σε αντίθεση με το δημόσιο το οποίο επικρίνεται ότι φέρει τα προβλήματα του 

ευρύτερου ελληνικού δημοσίου τομέα. Φυσικά, η γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση δεν πρέπει 

να εκμηδενίζει τα οφέλη που προσφέρει και η δημόσια εκπαίδευση, καθώς υπάρχουν σημαντικές 

δυνάμεις και στα δημόσια σχολεία με ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά και συμμερίζονται το 

όραμα για μια διαφορετική, νέα και καινοτόμα εκπαίδευση. Η εκπαίδευση έχει κάνει «τα πρώτα της 

βήματα» στο μονοπάτι της εξέλιξης, αναμφίβολα όμως έχει ακόμη να διανύσει μεγάλο δρόμο. Με 

σωστή κρατική υποστήριξη και αυτονόμηση, με ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών, με στήριξη από 

την τοπική κοινωνία και με ουσιαστική συνεργασία σχολείου - γονέων, το μέλλον στον τομέα των 

καινοτομιών φαντάζει σίγουρα ευοίωνο.  

 

8.1 Περιορισμοί της έρευνας 

 

 Η συγκεκριμένη έρευνα καθώς και τα αποτελέσματά της υπόκεινται σε διάφορους 

περιορισμούς κατά κύριο λόγο από την ίδια τη φύση της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Το 

υποκειμενικό στοιχείο που ενέχει η συγκεκριμένη μεθοδολογία, συνίσταται στο ότι παρουσιάζει τις 

προσωπικές αντιλήψεις και τα βιώματα των συμμετεχόντων γεγονός που αυτόματα εστιάζει στον 

υποκειμενισμό, απομακρύνοντας κάθε είδους διερεύνηση με αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης, τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν αφορούν ένα συγκεκριμένο δείγμα διευθυντών σχολικών μονάδων 

και δεν μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο των Ελλήνων διευθυντών ως ενιαίας επαγγελματικής 

ομάδας. Το δείγμα, παρ’ ότι είναι επαρκές σε μέγεθος, εμπεριέχει παντός είδους μεροληψίες. Κατά 

συνέπεια, τα συμπεράσματα της προκείμενης έρευνας δεν μπορεί παρά να αναφέρονται μόνο στο 

συγκεκριμένο δείγμα και δεν υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν την επέκτασή τους σε ένα 

πληθυσμό με οποιοδήποτε βαθμού αξιοπιστία. 

 Εν τούτοις, η επιλογή διευθυντών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η προσπάθεια 

προσέγγισης διευθυντών και των δύο τομέων, η πλούσια και υψηλή παιδαγωγική και επιστημονική 

κατάρτισή τους και η προέλευση των συμμετεχόντων από διαφορετικές περιοχές, σίγουρα είναι 

στοιχεία που αυξάνουν την εγκυρότητα της έρευνας και δικαιολογούν τις επιμέρους επιλογές της 

ερευνήτριας. Σίγουρα όμως και ο περιορισμός του δείγματος στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας 

και Χαλκιδικής, δημιουργούν περιοριστικούς παράγοντες ως προς τη γενικευσιμότητα των 

συμπερασμάτων.  

 



93 
 

8.2 Προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση 

 

Η έρευνα συνέθεσε μια σαφή εικόνα για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής και 

καινοτομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά είναι απαραίτητο τα ευρήματα της να 

επιβεβαιωθούν και από άλλες έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα. Το γεγονός ότι καμία άλλη ερευνητική 

προσπάθεια δεν έχει παρουσιάσει το ζήτημα της αλλαγής πραγματοποιώντας έρευνα σε Δημόσια και 

Ιδιωτικά σχολεία ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, οδηγεί στην ανάγκη διεξαγωγής νέων ερευνών 

στο μέλλον με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και σε πανελλαδική κλίμακα. Προτείνεται, 

λοιπόν, η επέκταση της ερευνητικής προσπάθειας και σε άλλα μέρη και συγκεκριμένα στην Αθήνα, 

καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου αριθμού Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτηρίων. Μια πιθανή σύγκριση του εκεί τοπίου με τη δική μας ερευνητική προσέγγιση θα 

μπορούσε να συμπληρώσει τυχόν παραλείψεις και να προσθέσει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις και 

προγράμματα που οργανώνονται και σχεδιάζονται εκεί και δεν αναφέρθηκαν στα δικά μας ευρήματα 

ή απλώς να επιβεβαιώσει τις ήδη ευοίωνες πρακτικές αλλαγής που αναφέρθηκαν στην εν λόγω 

έρευνα. 

 Παράλληλα, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα φέρνουν στην επιφάνεια νέα 

ερωτήματα, τα οποία παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να απασχολήσουν 

μελλοντικές έρευνες. Συγκεκριμένα, μέσω της ανάδειξης του ρόλου των ηγετών εκπαίδευσης στην 

εφαρμογή των καινοτομιών, ενδείκνυται η διενέργεια μιας μελέτης σχετικά με τις ανάγκες 

επαγγελματικής ανάπτυξης τους, ώστε να ανταποκρίνονται δυναμικά στο έργο της αλλαγής μέσω 

στοχευμένων προγραμμάτων στη θεματική της καινοτομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, είναι 

σημαντικό να διερευνηθεί παράλληλα και ο ρόλος της πολιτείας, συμβάλλοντας στην 

αναδιαμόρφωση του ρόλου των διευθυντών αλλά και στην επιμορφωτική τους εκπαίδευση, στο 

πλαίσιο της δια βίου μάθησης και εξέλιξης τους. 

 Η σύνδεση των εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών με την αγορά εργασίας είναι ακόμα 

ένα θέμα που αξίζει να προσεγγίσει μελλοντικά η ερευνητική κοινότητα. Η ιδέα για μια τέτοια 

προσπάθεια γεννήθηκε μέσω της συνέντευξης ενός διευθυντή (Δ16): 

 

Εγώ θέλω να το πάω ένα βήμα παρακάτω και να συνδέσω το Λύκειο με επαγγελματική 

αποκατάσταση...Σκοπεύω λοιπόν, να φτιάξω κάποια προγράμματα, παραδείγματος χάριν 

πρακτικής άσκησης...Ή θέλω να φτιάξω ένα portal, κάτι σαν το LinkedIn, στο οποίο θα 

έχουν πρόσβαση γονείς, απόφοιτοι και νέοι απόφοιτοι, όπου αν ψάχνεις να βρεις δουλειά ή 

αν είσαι επιχειρηματίας και θέλεις να προσλάβεις κάποιον, να υπάρχει το δίκτυο των 
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αποφοίτων και των μαθητών το οποίο να έχει άμεση πρόσβαση...Για αυτό σας είπα λοιπόν 

στην αρχή, εκπαίδευση δεν είναι πλέον η παροχή γνώσης, είναι ένα οργανωμένο πλαίσιο 

υπηρεσιών το οποίο θα στοχεύει εννοείται, αυτό είναι το αυτονόητο, στην ακαδημαϊκή σου 

αναβάθμιση αλλά στην επαγγελματική σου καριέρα κυρίως. 

Μπορεί να γίνει δηλαδή εστίαση σε έναν νομό, συνδέοντας τις καινοτομίες με το τοπικό περιβάλλον 

και εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού. 

 Επίσης, οι ερευνητικές προσπάθειες θα μπορούσαν να θέσουν στο επίκεντρο αυτή τη φορά 

τους ίδιους τους μαθητές, διερευνώντας το αν είναι ικανοποιημένοι από τις υπάρχουσες στρατηγικές 

καινοτομιών και σε ποιο επίπεδο θα ήθελαν να προσανατολιστούν τα μελλοντικά καινοτόμα 

προγράμματα. Μια τέτοια ερευνητική προσπάθεια θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς θα προσέφερε 

μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες των μαθητών και θα προσανατόλιζε και την έρευνα στο να 

εστιάσει και να μελετήσει ξεχωριστά τις προτάσεις τους. Τέλος, οι μελλοντικοί ερευνητές θα 

μπορούσαν να ασχοληθούν και με τη συγκριτική μελέτη των ελληνικών υφιστάμενων καινοτόμων 

προγραμμάτων με τα αντίστοιχα που υλοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού, στην προσπάθεια να 

εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες καινοτομίες και να προσαρμόσουν κάποιες υλοποιήσιμες ιδέες στα 

ελληνικά δεδομένα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

 

Αβραμίδου, Φ. (2016). Ο ρόλος της ηγεσίας στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Διπλωματική εργασία). Βόλος: Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/45662 

 

Ahamad, Z., & Hazim, A. M. (2016). The effects of transformational leadership towards teachers 

innovative behavior in schools. International Journal of Scientific and Research Publications, 6 (5), 

283-286.   

Αθανασίου, Ι. (2015). Σχολική ηγεσία και  εκπαιδευτική αλλαγή. Δυνάμεις επιρροής και παιχνίδια 

πολιτικής. Στο Γ. Παπαδάτος, Σ. Πολυχρονοπούλου, & Α. Μπαστέα (Επιμ.), 5ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης: Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση 

και στην ειδική αγωγή, 19-21 Ιουνίου 2015 (σσ.125-140). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών.   

Αθανασούλα - Ρέππα, A. (2008). Εκπαιδευτική Διοίκηση & Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η 

παιδαγωγική της διοίκησης της εκπαίδευσης. Αθήνα: Έλλην. 

 

Αθανασούλα - Ρέππα, Α. (2012). Ηγεσία, η πυξίδα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Επιστημονικό 

Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης.  Ανακτήθηκε στις 12 Απριλίου 2019 από 

http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=508 

Αναστασίου, Α. (2008). Αποτελεσματική Διεύθυνση Σχολείου. (Διπλωματική εργασία). Θεσσαλονίκη: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3688/1/AnastasiouMsc2008.pdf  

  

Ανδρεαδάκης, Ν., & Καδιανάκη, Μ. (2011). Εμπειρική προσέγγιση στην επαγγελματική ανάπτυξη 

και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. Στο Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ.734-745). Αθήνα: Πεδίο.     

 

Αντωνιάδου, Ε. (2017). Συγκριτική ανάλυση των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. (Πτυχιακή εργασία). Πειραιάς: ΤΕΙ Πειραιά. 

http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/4003         

  

http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/45662
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3688/1/AnastasiouMsc2008.pdf


96 
 

Argyropoulou, E., & Symeonidis, A. (2017). Η ανάδειξη των προσόντων του αποτελεσματικού 

Διευθυντή Σχολικής Μονάδας μέσα από τις διαδικασίες επιλογής. Μια εμπειρική μελέτη 

περίπτωσης. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 53-72. 

 

Auerbach, C. F., & Silverstein, L. B. (2003). Qualitative data: An introduction to coding and 

analysis. New York: New York University Press. 

 

Barth, R. S. (2001). Teacher Leader. Phi Delta Kappan, 82(6), 443-449. 

 

Βασιλάκη, Ζ. (2012). Ηγεσία και Καινοτομία: ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας στην 

εισαγωγή, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. (Διπλωματική εργασία). Βόλος: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/45277/10970.pdf?sequence=1  

 

Βασιλειάδου, Δ., & Διερωνίτου, Ε. (2014). Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην 

εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών – Επιστημονικών Θεμάτων, 3, 92-108.   

 

Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the 

Vision. Organizational Dynamics, 18, 19-32. 

 

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.     

 

Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. J. (2008). Management innovation. Academy of management 

Review, 33(4), 825-845.     

 

Blândul, V. C. (2015). Innovation in education - fundamental request of knowledge society. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 484-488. 

 

Βότση, Ε. (2016). Η εκπαιδευτική καινοτομία στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και η 

αυτονομία της σχολικής μονάδας. Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία, 1, 517-523. 

 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/45277/10970.pdf?sequence=1


97 
 

Braukman, S., & Pashiardis, P. (2011). A validation study of the leadership styles of a holistic 

leadership theoretical framework. International Journal of Educational Management, 25(1), 11-32.  

 

Brundrett, M. & Duncan, D. (2011). Leading Curriculum Innovation in Primary 

Schools. Management in Education, 25(3), 119-124. 

 

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.    

Γιαννιώτης, Π. (2017). Η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής και της εισαγωγής καινοτομιών στο 

σχολικό χώρο: Οι προϋποθέσεις, οι δυνατότητες και οι προοπτικές. (Διπλωματική εργασία). Πάτρα: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36120 

Γκόκης, Δ. (2012). Μεταρρύθμιση Και Οργανωσιακή Αλλαγή: Πολιτική Ανάλυση Για Την 

Αναδιάρθρωση Της Δομής Και Οργάνωσης Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. 

(Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Έρευνα). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15168/3/  

Clement, M., & Vandenberghe, R. (2001). How School Leaders can Promote Teachers' Professional 

Development. An Account from the Field. School Leadership and Management, 21(1), 43-57. 

Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της 

ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ίων. 

Δακοπούλου, Α. (2008). Εκπαιδευτική Αλλαγή - Μεταρρύθμιση - Καινοτομία. Στο Α. Αθανασούλα 

– Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος, & Δ. Χαλκιώτη (Επιμ.), Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (Τόμος Α', σσ.165-211). Πάτρα: 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  

Δούγαλη, Ε. (2017). Στυλ Ηγεσίας και Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών: Μια ποσοτική 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Διπλωματική 

Εργασία). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21084 

 

Esfahani, N. I, & Pour, M. S. (2013). Effects of entrepreneurial Characteristic of public and private 

Tehran school principals on evaluation of innovativeness. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences, 93, 1736-1743. 

https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36120
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21084


98 
 

Ellsworth, J. D. (2000). Surviving Change: A Survey of Educational Change Models. Syracuse, N.Y.: 

Clearinghouse on Information & Technology.   

Everard, K. B., Morris, G., & Wilson, I. (2004). Effective school management (4th ed.). London: 

Paul Chapman Publishing.     

Fullan, Μ. (2002). The Change Leader. Educational Leadership, 59(8), 16-21.    

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). New York: Teachers College 

Press.    

Fullan, M. (2009). Large-scale reform comes of age. Journal of Educational Change, 10, 101-13.   

Fullan, M. (2016). The new meaning of educational change (5th ed.). New York: Teachers College 

Press. 

Ζιάκα, Β. (2014). Ο Ρόλος του Διευθυντή στην Αποτελεσματική Λειτουργία μιας Σχολικής 

Μονάδας. Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, 11(1), 41-54.  

Gorosidis, G. S., & Papaioannou, A. G. (2016). Teachers' achievement goals and self-determination 

to engage in work tasks promoting educational innovations. Learning and Individual Differences, 47, 

46-58.    

Ηλιάδης, Ν. (2018). Εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο από την οπτική γωνιά 

των διευθυντών σχολικών μονάδων. (Μεταπτυχιακή εργασία). Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/914     

Hallinger, P. (2003). Leading Educational Change: Reflections on the Practice of Instructional and 

Transformational Leadership. Cambridge Journal in Education, 33(3), 329-352.  

Hall, G. E., & Hord, S. M. (2011). Implementing change: patterns, principles and potholes. Boston: 

Pearson.  

Harris, A. (2005). Leading or misleading? Distributed leadership and school improvement. 

Educational Management Administration & Leadership, 32(1), 11-24.  

 

Heißenberger, P. (2016). Leadership for Primary Schools: An Examination of Innovation within an 

Austrian Educational Context. Global Education Review, 3(1), 148-163.   

https://eric.ed.gov/?id=ED443417
https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/914


99 
 

Hofman, R. H., Jansen, E., & Spijkerboer, A. (2011). Innovations: Perceptions of teachers and school 

leaders on bottlenecks and outcomes. Education as Change, 15(1), 149-160.  

Hoy, W. K., & Miskel, C. (2013). Educational Administration: Theory, research and practice. New 

York: Lane Akers.    

 

Hunter, S. T., Thoroughgood, C. N., Myer, A. T., & Ligon, G. S. (2011). Paradoxes of leading 

innovative endeavors: Summary, solutions, and future directions. Psychology of Aesthetics, creativity 

and the arts, 5(1), 54-66.    

Ifanti, A. A. (2009). Attempts to empower schools in the Greek educational system. In A. Nir (Ed.), 

Centralization and school empowerment. From rhetoric to practice (pp. 107-119). New York: Nova 

Biomedical Books.        

Ιορδανίδης, Γ. (2006). Διεύθυνση σχολείου και διαχείριση αλλαγής. Στο Γ. Μπαγάκης (Eπιμ.), 

Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου (σσ.90-98). Αθήνα: 

Μεταίχμιο.                 

 

Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. Εφαρμογές στην ψυχολογία και 

στην εκπαίδευση. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  

 

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.    

 

Καραμπέτσου, Σ. (2017). Η Συμβολή των Διευθυντών στην Εφαρμογή Καινοτόμων Προγραμμάτων 

στην Εκπαίδευση: οι Απόψεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων του Νομού Μαγνησίας. 

(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20951 

 

Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Kesting, P., Ulhøi, J. P., Song, L. J., & Niu, H. (2015). The impact of leadership styles on innovation 

- a review. Journal of Innovation Management, 3(4), 22-41.   

 

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20951


100 
 

Κουτούζης, Μ. (2012). Διοίκηση - Ηγεσία - Αποτελεσματικότητα: Αναζητώντας πεδίο εφαρμογής 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο Π. Παπαδιαμαντάκη, & Δ. Καρακατσάνη (Eπιμ.), 

Σύγχρονα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Αναζητώντας το νέο σχολείο (σσ.211-225). 

Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.     

Κυθραιώτης, A. (2010). Ο σχεδιασμός της αλλαγής. Στο Π. Πασιαρδής (Επιμ.), Διαχείριση αλλαγής, 

σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός (σσ.99-199). Λευκωσία: Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.    

 

Κυριακώδη, Δ., & Τζιμογιάννης, Α. (2015). Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση: Μελέτη των βραβευμένων έργων της δράσης “Θεσμός Αριστείας και Ανάδειξη Καλών 

Πρακτικών”. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8(3), 123-151.    

Λεμονή, Ι., & Κολεζάκης, Α. (2013). Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η 

έλλειψη σχετικής κατάρτισης του στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Εκπαιδευτικός κύκλος, 

1(3), 165-184.    

 

Manaseh, A. M. (2016). Instructional leadership: The role of heads of schools in managing the 

instructional programme. International Journal of Educational Leadership and Management, 4(1), 

30-47.   

Morrison, K. (1998). Management Theories for Educational Change. London: Sage Publications. 

 

Μπελαδάκης, Μ. (2007). Καινοτομίες στην εκπαίδευση. Έννοια - εφαρμογή - διαχείριση - αξιολόγηση. 

Εμπειρική προσέγγιση: «Η περίπτωση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου». Αθήνα: Μετασπουδή.     

 

Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική.    

 

Μπρούσας, Π. (2017). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: το 

ιδιωτικό και το δημόσιο κόστος της. (Διπλωματική εργασία). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. https://ikee.lib.auth.gr/record/294799/files/GRI-2017-20464.pdf  

 

Ο.Ο.Σ.Α., (2011). Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση. Συστάσεις 

για την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα. ISBN 978-89-26-411958-1 (PDF)    

 



101 
 

Παπαγεωργίου, Θ. (2015). Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών ως καινοτομία: Μελέτη Περίπτωσης 

Πιλοτικού Νέου Σχολείου. (Διπλωματική εργασία). Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/45727/14610.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Παπαδόπουλος, Κ. (2017). Η σχολική μονάδα ως οργανισμός μάθησης: Έρευνα στα δημοτικά σχολεία 

του Νομού Ημαθίας. (Διπλωματική εργασία). Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Φλώρινας. 

 

Παπακωνσταντίνου, Γ. (2008) Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα: ο ρόλος του 

διευθυντή. Στο Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και 

Αγωγή (σσ.231 – 240). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.     

 

Παπαναούμ, Ζ. (2014). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: αρχές και 

πρακτικές της επιμόρφωσης. Στο Ζ. Παπαναούμ, & Μ. Λιακοπούλου (Επιμ.), Υποστηρίζοντας την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εγχειρίδιο επιμόρφωσης (σσ.13-20). Θεσσαλονίκη: 

Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών.    

 

Παπανικόλα, Ε. (2010). Εισαγωγή και Διαχείριση της Καινοτομίας στην Εφαρμογή της Προσέγγισης 

της Σταδιακής Συγγραφής Κειμένου στο Γλωσσικό Μάθημα σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση. (Εργασία). Φρέναρος: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την Περίοδο της Ευμενούς Αδιαφορίας στην 

Σύγχρονη Εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Πασιαρδής, Γ. (2012). Επιτυχημένοι Διευθυντές Σχολείων: Διεθνείς Ερευνητικές Τάσεις και η 

Ελληνική Πραγματικότητα. Αθήνα: Ίων.     

Poekert, P., Alexandrou, A., & Shannon, D. (2016). How teachers become leaders: an internationally 

validated theoritical model of teacher leadership development. Research in Post-Compulsory 

Education, 21(4), 307-329. 

Priestley, M. (2011). Schools, teachers, and curriculum change: A balancing act? Journal of 

Educational Change, 12(1), 1-23.    

Ράπτης, Ν. (2006). Η διαχείριση της καινοτομίας από τη σχολική ηγεσία. Επιστημονικό Βήμα, 6, 32-

42.   

 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/45727/14610.pdf?sequence=1&isAllowed=y


102 
 

Reigeluth, C. M., & Garfinkle, R. J. (1994). Envisioning a New System of Education. In C. M. 

Reigeluth, & R. J. Garfinkle (Eds.), Systemic Change in Education (pp.59-70). Englewood Cliffs, 

New Jersey: Educational Technology Publications.  

 

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.    

 

Ryan, T. G., & Joong, P. (2005). Teachers’ and Students’ Perceptions of the Nature and Impact of 

Large-Scale Reforms. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 38(1), 1-21. 

 

Σαΐτης, Α., & Σαΐτης, Χ. (2012). Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.   

Saiti, A. (2015). Conflicts in schools, conflict management styles and the role of the school leader: A 

study of Greek primary school educators. Educational Management Administration & Leadership, 

(43)4, 582-609.    

Sarafidou, J. O., & Nikolaidis, D. (2009). School Leadership and Teachers’ Attitudes towards School 

Change: The Case of High Schools in Greece. The International Journal of Learning, 16(8), 431-

440.     

Sergiovanni, T. (2001). Leadership: What's in it for Schools? London: Routledge & Falmer.    

Σιακοβέλη, Π. (2011). Ζητήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πάτρα: 

Αυτοέκδοση.   

Sitthisomjin, J., Somprach, K., & Phuseeorn, S. (2018). The effects of innovation management on 

school performance of secondary schools in Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences,1-

6. 

Σπυροπούλου, Δ., Βαβουράκη, Α., Κούτρα, Χ., Λουκά, Ε., & Μπούρας, Σ. (2007). Καινοτόμα 

προγράμματα στην εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13, 69-83.    

Σπυροπούλου, Δ., Αναστασάκη, Α., Δεληγιάννη, Δ., Κούτρα, Χ., Λουκά, Ε., & Μπούρας, Σ. (2008). 

Καινοτόμα προγράμματα στην εκπαίδευση. Στο Δ. Βλάχος, Ι. Δαγκλής, & Α. Ζουγανέλη (Επιμ.), Η 

ποιότητα στην εκπαίδευση. Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σσ.197-240). Αθήνα: ΥΠ.Π.Ε.Θ.     



103 
 

Stewart, J. (2006). Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined through the Works 

of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood. Canadian Journal of  Educational Administration and 

Policy, 54, 1-24.     

 

Ταγάρη, Μ. (2017). Το σχολείο ως οργανισμός μάθησης και ο ρόλος της εκπαιδευτικής διοίκησης με 

έμφαση στην προώθηση της μάθησης των μαθητών. (Διπλωματική εργασία). Πύργος: Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

 

Thoonen, E., Sleegers, P., Oort, F., Peetsma, T., & Geijsel, F. (2011). How to improve teaching 

practices. Educational Administration Quarterly, 47(3), 496-536.   

 

Towndrow, P. A., Silver, R. E., & Albright, J. (2010). Setting expectations for educational 

innovations. Journal of Educational Change, 11(4), 425-455.    

Τριανταφύλλου, Ε. (2016). Νέο Σχολείο: η νέα διάσταση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας 

στην «υπηρεσία» της εκπαίδευσης και η καθιέρωση της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

(Διδακτορική διατριβή). Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/47463/16120.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Τσιμηρίκα, Λ. (2007). Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή. 

(Μεταπτυχιακή εργασία). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

http://ikee.lib.auth.gr/record/108747/files/gri-2008-1819.pdf 

Τσούλιας, Ν. (2009). Μετασχηματισμός του ρόλου του σχολείου και του εκπαιδευτικού. 

Επιστημονικό Βήμα, 10, 31-44.    

ΥΠ.ΔΒΜΘ. (2010). Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής. Ανακτήθηκε στις 11 Αυγούστου από 

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/298-uncategorised/402-apo-to-simera-sto-neo-sxoleio-me-

prota-ton-mathiti?showall=1    

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2016). Εγκύκλιος με θέμα: «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», (ΑΠ: 170596 / ΓΔ4/13-10-2016).    

 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2018α). Εγκύκλιος µε θέμα: «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) για 

το σχολικό έτος 2018-2019», (ΑΠ: 212004/Δ7/7-12-2018). 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/47463/16120.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ikee.lib.auth.gr/record/108747/files/gri-2008-1819.pdf
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/298-uncategorised/402-apo-to-simera-sto-neo-sxoleio-me-prota-ton-mathiti?showall=1
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/298-uncategorised/402-apo-to-simera-sto-neo-sxoleio-me-prota-ton-mathiti?showall=1


104 
 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2018β). Εγκύκλιος µε θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων 

ASPnetUNESCO και eTwinning για το σχολικό έτος 2017-2018», (ΑΠ: 15615/ ΓΔ4/30-01-2018). 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2019). Εγκύκλιος µε θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας 

Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων κατά το σχολικό έτος 2018- 2019», (ΑΠ: Φ1/6058/Δ2/15-01-2019). 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (χ.χ.). Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ανακτήθηκε στις 11 Αυγούστου 2019 από 

https://www.minedu.gov.gr/2012-07-19-10-59-39/2012-07-24-09-19-14/840-eu-programs 

sub?start=0  

Χατζηγιάννη, Μ., & Αγγελίδης, Π. (2008). Αρχές της συμμετοχικής ηγεσίας όπως αυτές 

εφαρμόζονται μέσα από την περίπτωση ενός σχολείου. Στο 10ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής 

Εταιρείας Κύπρου:  Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα και διδασκαλία, 6-7 Ιουνίου 2008 (σσ.460-

474). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

Χατζηχρήστου, Σ., & Βασιλειάδης, Χ. (2011). Ιδιωτική Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.  

Χριστοδούλου, Α. (2012). Αξίες της UNESCO στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Ανακτήθηκε από 

http://nata.webpages.auth.gr/wp-content/uploads/2013/02/26 

Ψαράς, Χ. (2016). Διαχείριση της καινοτομίας και ηγεσία στην εκπαίδευση: η περίπτωση της 

φιλαναγνωσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. (Διδακτορική διατριβή). Ρόδος: Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/38081#page/1/mode/2u    

Zembylas, M., & Barker, H. B. (2007). Teachers' spaces for coping with change in the context of a 

reform effort. Journal of Education Change, 8(3), 235-256. 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.gov.gr/2012-07-19-10-59-39/2012-07-24-09-19-14/840-eu-programs-sub?start=0
https://www.minedu.gov.gr/2012-07-19-10-59-39/2012-07-24-09-19-14/840-eu-programs-sub?start=0
http://nata.webpages.auth.gr/wp-content/uploads/2013/02/26


105 
 

Παράρτημα 

Οδηγός Συνέντευξης 

 

Α) ΗΓΕΣΙΑ 

1ο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η θέση των εκπαιδευτικών ηγετών στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα;  

1. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ηγεσίας; 

2. Ποια είναι η αποστολή του σχολείου σας; 

3. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που διοικείτε το σχολείο σας; 

4. Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί ελεύθερα και να 

αναλάβει πρωτοβουλίες;  

 

Β) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ  

2ο ερευνητικό ερώτημα: Πως αντιλαμβάνονται οι σχολικοί διευθυντές τον ρόλο τους ως φορείς 

αλλαγής και καινοτομίας; 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία;  

2. Γιατί θεωρείτε ότι ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

3. Ποια καινοτόμα προγράμματα έχετε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια στην εκπαιδευτική σας 

μονάδα και ποιες ωφέλειες αποκομίσατε; 

4. Αν είχατε τη δυνατότητα να διεξάγετε κάποιο πρόγραμμα από την αρχή θα αλλάζατε κάτι στη 

διαδικασία εισαγωγής και υλοποίησης του; 

 

3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες οι απόψεις των διευθυντών για το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εφαρμόζουν καινοτομίες και ποιες δυσκολίες και προβλήματα συναντούν; 

1. Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας;  

2. Ποιες δυσκολίες θεωρείτε, ότι είναι οι πιο σημαντικές από αυτές που αντιμετωπίζετε στην 

εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και που τις αποδίδετε; 

3. Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την υλοποίηση καινοτομιών;  

4. Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτήν τη διαδικασία 

και με ποιους τρόπους τους ενθαρρύνετε ή τους υποστηρίζετε ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

τους. 
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Σχηματικός πίνακας 
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